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Abreviaturas
AA Avalia,cio Ambiental

AIA Avaliacao de Impacte Ambiental
BM Banco Mundial

CNRF Centro Nacional de Recursos Fitogeneticos
DNA Direc,co Nacional do Ambiente
DPAPA Direc,cio Provincial da Agricultura, Pescas e Ambiente
ECP Estrategia de Combate a Pobreza
EDA Esta,co de Desenvolvimento Agrario
EIA Estudo de Impacte Ambiental
ESMF Quadro de Gestao Ambiental e Social
FAO Organiza,co das Nacoes Unidas para a Alimenta,io e Agricultura
FIDA Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agricola
IDA Instituto de Desenvolvimento Agrario
IDF Instituto de Desenvolvimento Florestal
IGCA Instituto Geografico e Cadastral de Angola
IPM Gestio Integrada de Pragas

LBA Lei de Bases do Ambiente
MINADER Ministerio da Agricultura e Desenvolvimento Rural
MINEA Ministerio da Energia e Aguas
MINUA Ministerio do Urbanismo e Ambiente
MOSAP Projecto Agricola de Produtores Familiares Orientado para o Mercado
OBC Organiza,co de Base Comunitaria
ODMs Objectivos de Desenvolvimento do Milenio

OKACOM Comissao Permanente dos Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica doCubango/Okavango
ONG Organiza,io Nao Governamental

PAD Documento de Avalia,co do Projecto
PAM Programa Alimentar Mundial

PEDR Programa de Extensao e Desenvolvimento Rural
PGA Piano de Gestio Ambiental

PGP Programa de Gestao de Pragas
RAP Plano de Ac,co para Reassentamento
RPF Estrutura de Politica para o Reassentamento
UAT Unidade de Assistencia Tecnica
UIP Unidade de lmplementa,co do Projecto
UMIP Unidades Municipais de lmplementacio do Projecto
UPIP Unidades Provinciais de Implementa,co do Projecto



Sumario Executivo
Introdug,ao

O Governo de Angola solicitou ao Banco Mundial e ao Fundo Internacional para o

Desenvolvimento da Agricultura um financiamento para um Projecto Agricola de

Produtores Familiares Orientado para o Mercado em tr6s provincias do centro de

Angola, nomeadamente Bi6, Huambo e Malanje. Este sera implementado pelo

Minist6rio da Agricultura e Desenvolvimento Rural atraves do Instituto de

Desenvolvimento Agrario e tem urma contribui,co total de USD 50 milh6es de

d6lares.

O projecto sera implementado durante seis anos e abrange 25 comunas em 12

municipios de tres provincias no centro de Angola. 0 numero de possiveis

beneficiarios 6 de aproximadamente 200.000 agregados familiares para um total de

cerca de 1.000.000 pessoas. 0 objectivo do projecto 6 de criar um aumento

sustentavel e alargado nas receitas de pequenos agricultores rurais nos municipios

e comunas definidas nas provincias do Bi6 (com 100.000 agregados familiares),

Huambo (com 50.000 agregados familiares) e Malanje (com 50.000 agregados

familiares), atrav6s da melhoria da organiza,co e efici6ncia da produ,ao agricola e

marketing.

Quadro de Gestao Ambiental e Social

Considerando que alguns dos sub-projectos podem causar potenciais impactes

individuais e cumulativos negativos sobre o ambiente e a qualidade de vida das

pessoas foi elaborado o presente documento denominado por Quadro de Gestao

Ambiental e Social (ESMF) para tentar resolver tais projectos. Este documento vai

de encontro a legislagao ambiental em Angola assim como as politicas operacionais

do Banco Mundial.

Os objectivos principais deste documento estao relacionados com o estabelecimento

de procedimentos e metodologias claras para planeamento ambiental e social,

revisao, aprova,co e implementa,co de sub-projectos para serem financiados no
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ambito do projecto. Este pretende ainda definir os pap6is e responsabilidades
apropriadas e descrever os procedimentos de relat6rios para a gestao e monitoria
das quest6es ambientais e sociais relacionadas com os sub-projectos. Este
documento pretende ainda determinar a assist6ncia t6cnica, forma,ao e capacita,co
profissional necessaria para implementar com sucesso as recomenda,6es do ESMF
e estabelecer o financiamento do projecto necessario para implementar os requisitos
do ESMF. 0 fornecimento de recursos praticos para a implementa,co do Quadro
tambem e um objectivo deste documento.

Descrigco do Projecto

O projecto em questao tem um or,camento de 50 milh6es de D6oares Americanos,
sendo que o Banco Mundial contribui com um empr6stimo de 30 milh6es de D6lares
Americanos, o FIDA com 8 milh6es de D6oares Americanos e uma doa,co do
Governo do Japao com 4 milh6es de D6oares Americanos. 0 or,camento geral ira
incluir uma contribui,co de 5 milh6es de D61ares Americanos do Governo de Angola
assim como contribui,6es em dinheiro e/ou em esp6cie da comunidade e do sector
privado avaliadas em 3 milh6es de D6lares Americanos.

Para atingir o objectivo proposto foram definidas tr6s componentes t6cnicas e uma
componente relacionada com a gestao, coordena,co e monitoria. Estas
componentes incluem:

Componente 1: Produtividade Agricola
Componente 2: Programa Piloto de Melhoria do Mercado de Fertilizantes
Componente 3: Desenvolvimento de Capacidades
Componente 4: Gestao do Projecto

Antecedentes do Projecto

Angola tem uma longa hist6ria de exporta,ao agricola antes da independ6ncia,
tendo alcan,ado o lugar de terceiro maior exportador de caf6 do mundo. Depois da
independ6ncia muitos dos colonos deixaram o pafs e muitas das antigas fazendas e
planta,6es comerciais foram convertidas em fazendas do estado.
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O conflito armado nos ultimos anos provocou um colapso da produgco orientada

para o mercado resultando no abandono das zonas rurais, destrui§co de infra-

estruturas nomeadamente as vias de acesso, pontes e armazens e a prolifera,co de

minas nas zonas rurais.

Durante esse periodo a maquinaria agricola existente desapareceu ou foi

delapidada, os stocks de sementes desapareceram, a fertilidade dos solos nao foi

mantida e os mecanismos de cr6dito deixaram de ser funcionais. Estes factores

resultaram num colapso da actividade de produ,co agro-pecuaria e criaram uma

dependencia de Angola na importagco de produtos agricolas.

O projecto proposto pretende reverter esta situagao e reactivar as cadeias

produtivas agricolas e dos circuitos comerciais zonas rurais-urbanas, enquanto tira

partido do actual processo de reassentamento das popula,6es e o inicio da

reabilita,co de infra-estruturas.

Requisitos para a Gestao Ambiental

Foram analisadas as politicas operacionais do Banco Mundial sendo que as

relacionadas com a Avalia,co Ambiental (OP 4.01), Habitats Naturais (OP 4.04),

Controlo de Pragas e Parasitas (OP 4.09), Recursos Culturais Fisicos (OP 4.11),

Reassentamento Involuntario (OP 4.12), Florestas (OP 4.36), Seguran,a das

Barragens (OP 4.37) e Projectos em Vias Navegaveis Internacionais (OP 7.50). A

aplicabilidade dos dois ultimos sera determinada ap6s informa,6es mais concretas

sobre os sub-projectos. Sao apresentados os sub-projectos que irao accionar estas

politicas de salvaguarda assim como as medidas de protec,co ambiental. 0 projecto

devera respeitar estas politicas e realizar revisoes de modo a garantir a sua

implementagao.

Quadro Legal e Institucional para a Gestao Ambiental

Foi feita uma analise exaustiva da legislagco ambiental em vigor em Angola com

destaque para a Lei de Bases do Ambiente, Decreto sobre a Avalia,co de Impacte
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Ambiental, Lei de Aguas, Lei de Terras e Lei sobre os Recursos Biol6gicos
Aquaticos assim como programas e estrat6gias relevantes para os sub-projectos a
serem identificados. Para cada legisla,co e programa sao apresentadas ac,coes que
devem ser tidas em conta no decurso da elaboragao e implementagao dos sub-
projectos. Os requisitos e sub-projectos que devem ser submetidos a um estudo de
impacte ambiental sao igualmente apresentados.

Tendo em conta que a entidade responsavel pela gestao da poiftica do ambiente em
Angola 6 o Minist6rio do Urbanismo e Ambiente sao apresentadas as suas
atribuig6es assim como a sua estrutura organica. Este Minist6rio, assim como outros
minist6rios tais da agricultura e do desenvolvimento rural, energia e aguas, pescas e
obras publicas tem um importante papel a jogar no licenciamento e implementa,ao
dos varios sub-projectos. Estes irao garantir que as questoes ambientais e sociais
sao devidamente resolvidas e que o uso sustentavel dos recursos naturais e hfdricos
do pais 6 promovido.

Preparagao, Aprova,co e Implementa,co de Sub-projectos

O projecto em questao sera direccionado pelas necessidades das comunidades e
potenciais beneficiarios, uma vez que eles serao respons6veis pela identifica,ao dos
sub-projectos. A sua elabora,ao 6 feita em parceria com organizagoes locais
sedeadas nas comunidades em questao e com o apoio de extensionistas
experirmentados.

O processo de elaboragao dos sub-projectos e sua avaliac,o vai obedecer a
determinadas listas de verifica,co e crit6rios de modo a cumprir com as respectivas
polifticas de salvaguarda assim como a sua viabilidade t6cnica e econ6mica. Desta
forma, sera essencial a forma,co e capacita,ao profissional das equipas de
extensao e pessoas envolvidas no processo de elaborag-ao, aprova,ao e
implementagao dos sub-projectos.

Os mecanismos e processos de avalia,co dos sub-projectos deverao obedecer os
diversos nfveis de interven,co ou seja a nfvel das autoridades comunais, municipais
e provinciais. Estas autoridades serao responsaveis pela elabora,co de relat6rios
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informativos anuais sobre a implementag,ao do ESMF. Anualmente serao feitas

revis6es sobre o progresso na implementa,ao deste Quadro e para tal deverao ser

contratados consultores independentes locais ou outros provedores de servi,os.

Gestao Ambiental e Social

As acg6es de gestao adicionais podem incluir a prepara,co de Planos de Gestao

Ambientais (PGAs), Planos de Gestao de Pragas (PGPs) e Planos de Ac,co para

Reassentamento (PARs). Directivas para elabora,co dos PGAs e PGPs sao

providenciadas. Um Quadro de Politica para Reassentamento foi preparado em

separado para uso em conjunto com o Quadro de Gestao Ambiental e Social,

providenciando directivas para a elabora,ao do PARs. Assistencia t6cnica

especializada e financiamento serao providenciados para a prepara,co dos

relat6rios t6cnicos.

Capacita,co Profissional, Forma,co e Assistencia Tecnica

A capacita,co profissional, forma,ao e assistencia tecnica aos diversos

intervenientes pretende que as medidas propostas no presente documento,

relativamente a legisla,co ambiental angolana e as politicas operacionais do Banco

Mundial sejam implementadas na totalidade. Estas actividades tem como principal

objectivo a integrac,o da componente ambiental nos diversos sub-projectos

agricolas de forma a garantir uma gestao sustentavel dos recursos naturais nas

provincias seleccionadas.

As actividades desta area serao realizadas atraves da realiza,co de workshops,

cursos de reciclagem/refrescamento e ac,6es de educa,ao e consciencializa,co

ambiental. Para tal deverao ser produzidos materiais, c6pias de legisla,co em vigor,

manuais de apoio e disseminadas as listas de verifica,ao do Banco Mundial anexas

ao presente relat6rio. Estas actividades, a serem desenvolvidas a nivel comunal,

municipal e provincial, sao importantes para garantir a efectiva implementa,co do

ESMF assim como a prepara,co de importantes instrumentos de gestao tais como

os programas de gestao ambiental, programas de gestao de pragas e planos de

ac,ao para reassentamento.
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Or,amento para a Implementa,co do Quadro de Gestao Ambiental e Social

O or,amento para garantir a implementagco das diversas actividades propostas no
Quadro de Gestao Ambiental e Social esta dividido nas seguintes rubricas:

* Actividades de desenvolvimento e fortalecimento institucional
* Programa de forma,co para os intervenientes do projecto, nomeadamente

institui,6es governamentais locais (a nfvel provincial, municipal e comunal),
equipas de extensao e comunidades beneficiarias para implementa,co do
ESMF

* Assistencia tecnica para as autoridades locais e equipas de extensao
* Verbas para a prepara,co dos instrumentos de gestao ambiental do sub-

projecto nomeadamente PGAs, PARs e PGPs

* Revis6es anuais

A estimativa de orgamento geral para a implementa,co do ESMF e de USD 899.000
e tem um horizonte temporal de seis (6) anos.
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Executive Summary

Introduction

The Government of Angola has requested World Bank and the International Fund for

Agricultural Development (IFAD) to help finance a Market Oriented Smallholder

Agriculture Project in three provinces of Angola, namely Bi6, Huambo and Malanje.

This project is to be implemented by the Ministry of Agriculture and Rural

Development through the Agriculture Development Institute and has a financial

contribution of around US$ 50 million.

The proposed project will be implemented over a six-year period and includes 25

communes in 12 municipalities in three provinces of Angola's Central Highlands. The

number of potential beneficiaries is of approximately 200.000 smallholders, accounting

for about one million people total. The project development objective is to generate

broad-based and sustainable increase in the income of rural smallholders of the

targeted Municipalities and Communes in Bi6 (around 100.000 smallholders), Huambo

(around 50.000 smallholders) and Malanje (around 50.000 smallholders) Provinces,

through improved organization and efficiency of agricultural production and marketing.

Environmental and Social Management Framework

Considering the fact that some of the sub-projects might cause potential negative

effects both at individual and cumulative level on the environment and on people's

quality of life this document has been prepared in the format of an Environmental and

Social Management Framework (ESMF) to address such possible effects. This

document is in line with the national environmental legislation as well as the Bank's

operational policies.

The main objectives of this document are related to the establishment of clear

mechanisms and procedures for environmental and social planning, review, appraisal

and implementation of sub-projects to be financed through this project. Furthermore,

it aims at defining the appropriate roles and responsibilities and the description of

management and monitoring reports of the environmental and social issues related
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to the sub-projects. This document also intends to determine the technical
assistance, training and capacity development needed for the successful
implementation of the ESMF recommendations and to establish the project funding
needed for the implementation of the ESMF requirements. The provision of practical
resources for the implementation of the framework is also an objective of this
document.

Project Description

The proposed project has a budget of US$ 50 million of which the Bank contributes
with a loan of US$ 30 million, IFAD US$ 8 million and the Government of Japan with
a grant of US$ 4 million. The overall budget will include a contribution of US$ 5
million by the Government of Angola as well as in-kind and/or cash contributions from
the communities and private sector estimated in US$ 3 million.

To achieve the proposed objective three technical components and one component
related to the management, coordination and monitoring were established. These
components include:

Component 1: Agricultural Productivity

Component 2: Pilot Fertilizer Market Improvement Program
Component 2: Capacity Building

Component 3: Project Management

Project's Background

Angola has a long history of pre-independence agricultural exports, having been
once the third largest exporter of coffee in the world. After independence most of the
settlers left the country and many of the former commercial farms and plantations
were converted into state farms, which have now been privatized. The civil war
caused in a virtual collapse of market-oriented production resulting on abandonment
of rural areas, destruction of infrastructure namely of roads, bridges and warehouses
together with the presence of many thousands of land mines.
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During this period farming, processing and transport equipment is dilapidated or has

disappeared, seed stocks and planting material of high producing varieties has

largely disappeared, soil fertility has not been maintained and credit mechanisms

have become dysfunctional. These factors have resulted in the collapse of the

agricultural production activities and the Angola has become a net importer for

almost all products.

The proposed project aims at reverting this situation and reactivating the agricultural

value chains and the rural-urban commercial circuits in the rural-urban areas, while

taking advantage of the current resettlement process and the beginning of

infrastructures rehabilitation.

Requirements for Environmental Management

The Bank's operational policies were analyzed particularly the ones related to

Environmental Assessment (OP 4.01), Natural Habitats (OP 4.04), Pest Management

(OP 4.09), Physical Cultural Resources (OP 4.11), Involuntary Resettlement (OP

4.12), Forests (OP 4.36), Safety of Dams (OP 4.37) and Projects in International

Waterways (OP 7.50). The applicability of the last two policies will be confirmed after

more concrete information on the sub-projects. The sub-projects that may trigger the

safeguard policies were clarified as well as the measures for environmental

protection. The project must comply with these policies and should undertake

revisions so as to ensure its implementation.

Legal and Institutional Framework for Environmental Management

An analysis of the environmental legislation in place in Angola has been provided

with an emphasis to the Environment Framework Act, Decree on Environmental

Impact Assessment, Water Act, Land Act and Act on Biological Aquatic Resources

as well as programs and strategies which are relevant for the sub-projects to be

identified. For each legislation and program recommendations are made with regards

to the actions that need to be taken into consideration while developing and

implementing the sub-projects. The requirements and sub-projects that should

undertake an environmental impact assessment are presented.
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Considering the fact the government institution responsible for the management of
the environmental policy in Angola is the Ministry of Urban Affairs and Environment
its competencies and institutional chart are provided. This ministry, as well as the
ministries responsible for agriculture and rural development, energy and water,
fisheries and public works play an important role in the licensing and implementation
of a number of sub-projects. They will ensure environmental and social issues are
adequately addressed and that sustainable use of the country's natural and water
resources is being promoted.

Preparation, Approval and Implementation of Sub-projects

The proposed project will be demand-driven by the communities and potential
beneficiaries, as they will be responsible for the identification of sub-projects. The
sub-project preparation is done in collaboration with local organizations based in the
selected communities and with the support from experienced extension workers.

The process sub-projects development and their appraisal will make use of certain
checklists and criteria to compliance with the respective safeguards policies as well
as technical and economic feasibility. In this regard, training and capacity
development of extension teams and people involved in the process of developing,
approving and implementation of sub-projects is crucial.

The sub-project evaluation mechanisms and processes will follow different degrees
of intervention at the level of the communal, municipal and provincial authorities.
These authorities will be responsible for the preparation of annual information reports
on the implementation of the ESMF. Annual revisions to the implementation of this
Framework will be undertaken, for which local, local independent consultants and
other service provides will be contracted.

Environmental and Social Management

The additional management activities could include the preparation of Environmental
Management Plans (EMPs), Pest Management Plans (PMPs) and Resettlement

xi



Action Plans (RAPs). Thus, guidelines for the implementation of such document are

provided. A Resettlement Policy Framework has been prepared separately to be

used together with the ESMF when developing RAPs. Specialized technical

assistance and funds will be provided for the preparation of technical reports.

Capacity Building, Training and Technical Assistance

The capacity building, training and technical assistance to the various stakeholders

aims at ensuring that the proposed measures in this document related to the Angolan

environmental legislation and Bank's operational policies are fully and successful

implemented. These activities have as main objective the integration of

environmentally conscious components into the different agricultural sub-projects to

ensure a sustainable use of natural resources in the selected provinces.

These activities will be implemented through the running of workshops, refreshment

courses and environmental awareness activities. For these activities, a number of

materials, supporting manuals and copies of legislation should be provided and the

Bank's checklists be disseminated. The activities to be implemented at communal,

municipal and provincial levels are important to ensure the effective implementation

of the ESMF, as well as the preparation of important management tools such as

environmental management programs, pest management programs and resettlement

action plans.

Budget for the Implementation of the Environmental and Social Management

Framework

The budget to ensure the implementation of the various proposed activities in the

ESMF is divided into the following items:

* Institutional development activities

* The training program for communities, extension teams and local authorities

(at communal, municipal and provincial level) to implement their ESMF

responsibilities

* Technical assistance to local authorities and extension teams
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* Allowances for the preparation of sub-project EMPs, RAPsand PMPs
* Annual reviews

The overall budget for implementation of the ESMF for a six-year (6) period is
estimated at US$ 899.000.
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Capitulo I - InitroduVao

1. Introdug5o

O Governo de Angola, atrav6s do Minist6rio da Agricultura e Desenvolvimento Rural
(MINADER), solicitou ao Banco Mundial, ao Fundo Internacional para o
Desenvolvimento da Agricultura (FIDA) e ao Governo do Japao um financiamento
para um Projecto Agrfcola de Produtores Familiares Orientado para o Mercado em
tr6s prov[ncias do centro de Angola, nomeadamente Bi6, Huambo e Malanje. Este
projecto 6 elaborado para apoiar uma s6rie de agricultores familiares atrav6s de sub-
projectos identificados e planeados pelas comunidades, com o apoio dos
extensionistas rurais.

O projecto em questao tem um orgamento de 50 milh6es de D61ares Americanos,
sendo que a contribuicao do Banco Mundial 6 estimada em 30 milh6es de D61ares
Americanos, a do FIDA em 8 milh6es de D61ares Americanos e do Governo do
Japao em 4 milh6es de D61ares Americanos. 0 orcamento geral ira incluir uma
contribui,co do Governo de Angola de cerca de 5 milh6es de D61ares Americanos
assim como contribui,6es em dinheiro e/ou esp6cie da comunidade e do sector
privado estimada em 3 milh6es de D61ares Americanos. 0 Minist6rio da Agricultura e
Desenvolvimento Rural sera responsavel pela implementa,co deste projecto e
devera responder directamente ao Banco Mundial, ao FIDA e Governo do Japao
dando pormenores da gestao do projecto incluindo o alcance dos seus objectivos.

Os objectivos deste projecto estao em consonancia com os principios basicos tal
como definidos na area prioritaria sobre seguranca alimentar e desenvolvimento
rural da Estrat6gia de Combate a Pobreza (ECP) do Governo de Angola. Destaque 6
dado para a satisfa,cao das necessidades alimentares internas e o relan,amento da
economia rural, consideradas como areas vitais para o desenvolvimento sustentavel
de Angola. Neste contexto, a ECP incluem para o sector de seguran,a alimentar e
desenvolvimento rural as seguintes linhas de actuacao:

(i) 0 reforco da capacidade de produ,co do sector tradicional,
particularmente de culturas alimentares e da pesca continental/artesanal;

(ii) A reactiva,co dos sistemas de mercado interno (com6rcio rural);
(iii) 0 desenvolvimento sustentavel dos recursos naturais; e
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(iv) A reorganiza,co e adequa,co do quadro juridico e moderniza,ao gradual

das institui,6es publicas, tornando-as agentes de regulagao e da

promo,co do desenvolvimento sustentavel do sector (reforma

institucional).

O presente projecto constitui ainda um elemento chave da Estrategia Interina do

Banco Mundial em Angola, relativamente ao Programa do Governo para o Bienio

2005-2006 nas seguintes areas: (i) aumentar a transparencia na governancia e

intensificar o desenvolvimento de capacidades; (ii) fornecer servi,os basicos

especialmente para popula,6es regressadas, ex-combatentes e outros grupos

vulneraveis; e (iii) apoiar o crescimento equitativo.

A Estrat6gia Interina do Banco Mundial para o periodo 2007-2009 adopta o Projecto

Agricola de Produtores Familiares Orientado para o Mercado (MOSAP) com enfase

a componente de apoio aos agricultores familiares.

O Programa do Governo para o Bi6nio 2007/2008 recomenda que sejam realizadas

ac,oes e investimentos na area de desenvolvimento rural que contribuam para o

alivio da pobreza e o relan,camento da agricultura como bases para uma

subsistencia alimentar das popula,6es mais carenciadas.

De acordo com o Relat6rio de Progresso de Angola em rela,co ao cumprimento dos

Objectivos de Desenvolvimento do Milenio (ODMs) sao prioridades do Governo,

relativamente a erradica,co da pobreza extrema e fome, a cria,co gradual de

seguranca alimentar nas zonas rurais como forma de normalizar a agricultura e

alcan,ar meios de subsist6ncia sustentaveis. Estas ac,6es inserem-se no

desenvolvimento participativo das popula,ces rurais e vao ao encontro das inseridas

na ECP.

O projecto sera implementado durante um perfodo de seis (6) anos e abrange 25

comunas de tres provincias de Angola. Estas 25 comunas estao inseridas em 12

municipios e sao zonas localizadas no centro de Angola. Esta area foi seleccionada

devido as suas condi,6es agro-climatericas favoraveis; existencia de uma densidade

populacional significativa; acesso ao mercado; existencia de algumas infra-
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estruturas de apoio; e potenciais sinergias com outros projectos. Os beneficiarios
principais do projecto sao pequenos agricultores familiares nas areas seleccionadas
sendo que estes cultivam geralmente campos de 1 a 2 hectares.

1.1. Objectivo do Projecto

O objectivo do projecto e de criar um aumento sustentavel e alargado nas receitas
de pequenos agricultores rurais nos municipios e comunas definidas nas provincias
do Bi6, Huambo e Malanje, atraves da melhoria da organiza,co e eficiencia da
produ,cao agricola e marketing.

Para atingir o objectivo proposto foram definidas tres componentes t6cnicas e uma
componente relacionada com a gestao, coordena,co e monitoria. Estas
componentes incluem:

* Componente 1: Relan,camento da produtividade agricola e aumento da
competitividade

Esta componente tem como objectivo a melhoria da competitividade da
produ,co de pequenos agricultores na area do projecto e a eficiencia das
cadeias produtivas agricolas com quem estes interagem e desta forma
aumentar a produ,co agr[cola, sua produtividade e rendimentos. Esta
componente inclui as seguintes actividades tipicas: a) investimento na cadeia
produtiva incluindo cria,co de gado, equipamento agricola, infra-estruturas de
controlo de agua, etc.; b) marketing agrfcola incluindo pequenas estruturas de
armazenamento, equipamento de processamento, mercados rurais, etc.; e c)
adapta,ao tecnol6gica incluindo teste e/ou modifica,co de materiais
gen6ticos, equipamento de produ,ao e processamento, esquemas de
fertilidade dos solos, etc..

* Componente 2: Programa piloto de melhoria do mercado de fertilizantes
O programa piloto de uso senhas para fertilizantes 6 desenhado para
aumentar o uso e produtividade dos fertilizantes atraves de um plano de
subsidio de fertilizantes e do mesmo modo permitir que o Governo continue a
apoiar os agricultores na obtengco de fertilizantes. Isto vai permitir o
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fornecimento de incentivos (atrav6s da redu,co de riscos) resultando num

maior investimento do sector privado e um fortalecimento da cadeia de

fornecimento de fertilizantes. Este programa piloto de uso de senhas para

fertilizantes requer uma maior e contfgua area de intervencao desde o inicio

(pelo menos uma grande quantidade de municipios vizinhos). No entanto,

assumindo que o plano piloto teria sucesso talvez seja essencial aumenta-lo

num curto periodo de tempo, para niveis provinciais e nacionais. Todas as

comunas integrantes seleccionadas pelo projecto MOSAP irao beneficiar

desta componente do projecto.

* Componente 3: Desenvolvimento institucional e cria,cio de capacidades

Esta componente inclui o fortalecimento da capacidade institucional de

organizacoes de pequenos agricultores e outras partes interessadas

envolvidas na produ,co agricola e na cadeia produtiva. Esta componente

inclui as seguintes sub-componentes: a) fortalecer as capacidades dos

agricultores e organizag6es profissionais; e b) fortalecer as capacidades das

instituicoes governamentais.

* Componente 4: Gestiao do projecto

Esta componente 6 criada para usar e gerir os recursos de acordo com os

objectivos e procedimentos do projecto. Esta componente inclui as seguintes

sub-componentes: a) gestao do projecto; e b) monitoria e avalia,co.

Na implementa,co deste projecto 6 previsto que os sub-projectos da componente 1

poderao ter potenciais impactes nos ambientes biofisicos e s6cio-ambientais

incluindo os impactes resultantes da actividade agricola, constru,ao de infra-

estruturas (mercados, vias de circula,co, pontes em locais estrat6gicos, fabricas,

armaz6ns, sistemas de irriga,co e bebedouros). Do mesmo modo, a melhoria na

producao agro-pecuaria podera resultar na expansao desta actividade para zonas

virgens e necessitara de um programa de gestao de pragas.

Para alcancar o objectivo do projecto assim como implementar as suas quatro

componentes foi definida como estrategia do projecto possibilitar os agricultores

familiares das areas em questao de participarem e beneficiarem de uma abordagem

4



definida pelas cadeias produtivas do mercado, como forma de melhorar a
competitividade e relan,ar a produ,co agricola.

1.2. Justificagco do ESMF

Este documento fornece a base para o Quadro de Gestao Ambiental e Social
(ESMF) para o projecto proposto sob o qual o Banco Mundial ira analisar para
possivel financiamento.

A gestao das boas praticas ambientais e sociais 6 um instrumento fundamental para
a prepara,co e implementa,co de projectos. Este instrumento torna-se ainda mais
importante num contexto de reconstru,ao nacional, tal como acontece em Angola,
onde crit6rios e indicadores adicionais devem ser tidos em considerag,o. Estes
crit6rios incluem a diminui,ao dos riscos ambientais e o fortalecimento da
capacidade de lidar com esses riscos. Desta forma, a elabora,co do Quadro de
Gestao Ambiental e Social 6 um instrumento para ajudar a evitar e mitigar tais
riscos.

O prop6sito do Quadro de Gestao Ambiental e Social 6:

* Estabelecer procedimentos e metodologias claras para planeamento
ambiental e social, revisao, aprova,co e implementa,co de sub-projectos
para serem financiados no ambito do projecto;

* Especificar pap6is e responsabilidades apropriadas e descrever os
procedimentos de relat6rios para a gestao e monitoria das questoes
ambientais e sociais relacionadas com os sub-projectos;

* Determinar a assistencia t6cnica, forma,co e capacita,co profissional
necessaria para implementar com sucesso as recomenda,6es do ESMF;

* Estabelecer o financiamento do projecto necessario para implementar os
requisitos do ESMF; e

* Fornecer recursos praticos para a implementacao do ESMF.
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A implementa,co do ESMF vai ajudar o projecto para estar em conformidade com a

legisla,co e regulamentos angolanos assim como com as politicas do Banco

Mundial relacionadas com quest6es do ambiente e desenvolvimento social. Desta

forma o presente ESMF pretende garantir uma protec,co a saude das popula,6es,

evitar os impactes sobre a propriedade cultural assim como minimizar a degrada,co

ambiental como resultados dos sub-projectos tanto os individuais como os

cumulativos.

E ainda inten,co deste documento proporcionar informa,co para auxiliar os

processos de tomada de decisao, considerando os potenciais impactes positivos do

ponto de vista ambiental e social. Desta forma este documento procura indicar os

passos a dar e as instituig6es que deverao ser contactadas para cada um dos sub-

projectos.

O Quadro de Gestao Ambiental e Social 6 um instrumento essencial no ambito deste

projecto uma vez que os sub-projectos serao guiados pelas necessidades reais das

comunas seleccionadas ao inv6s de sub-projectos ja pr6-determinados. Desta

forma, os impactes ambientais e sociais nao podem ser identificados

antecipadamente. 0 ESMF, como instrumento de planeamento, e utilizado com uma

base informativa que pretende assegurar que os aspectos relacionados com as

respostas a dar aos sub-projectos seleccionados sejam devidamente identificados e

executadas na fase de implementa,co do presente Projecto.

1.3. Potenciais Utilizadores do ESMF

Este quadro foi preparado como uma manual de referencia para ser usado pelos

diferentes intervenientes envolvidos no processo de planeamento, implementa,co,

gestao e avalia,co do Projecto proposto. Como um manual de referencia, este

quadro deve servir para os seguintes intervenientes chave:

* Agencias financiadoras e doadores do Projecto MOSAP;

* T6cnicos seniores do governo responsaveis pelos processos de planeamento

e tomada de decisao;

6



Capitulo I - Introdufao

* T6cnicos de institui,6es governamentais ligados aos sectores da agricultura,
pescas, ambiente e aguas;

* T6cnicos ligados aos Governos provinciais e sua estrutura administrativa a
nivel municipal e comunal nas provincias do Bie, Huambo e Malanje;

* T6cnicos responsaveis pela gestao ambiental;

* Organiza,6es Nao Governamentais, Organiza,6es de Base Comunitaria e
sector privado envolvidos nas comunas seleccionadas;

* Agr6nomos e extensionistas rurais envolvidos na prepara,ao e
implementa,co do projecto; e

* Agentes comunitarios das comunas e municipios seleccionados.

1.4. Estrutura do ESMF

O relat6rio do Quadro de Gestao Ambiental e Social esta estruturado da seguinte
forma:

O Capitulo 1 faz uma introdu,ao ao projecto de Projecto Agrfcola de Agricultores
Familiares Orientado para o Mercado nas provincias do Bie, Huambo e Malanje com
base nas poifticas governamentais e do Banco Mundial no sector agrfcola. E
igualmente apresentado o objectivo do projecto assim como as quatro componentes
de base para o mesmo. Neste capftulo sao ainda apresentadas as principais razoes
da elabora,co de um Quadro de Gestao Ambiental e Social assim como os
possiveis utilizadores deste importante instrumento de planifica,co ambiental.

O Capitulo 2 fornece informa,co sobre os antecedentes e componentes do MOSAP
e destaca os possiveis sub-projectos. 0 mesmo apresenta tambem informa,oes
sobre a localiza,co do projecto e descreve as condi,6es biofisicas, ambientais e
sociais da area seleccionada pelo projecto. Este capitulo apresenta tambem a
estrutura de coordena,co e implementa,co do projecto a nfvel nacional, provincial e
comunal.

O Capitulo 3 faz uma abordagem dos requisitos para a gestao ambiental e social
com base nas politicas de salvaguarda do Banco Mundial e a sua rela,co com o
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projecto em questao no contexto de Angola. Apresenta aspectos relacionados com a

activa,ao destas politicas de acordo com os possiveis tipos de sub-projectos.

O Capitulo 4 fornece informa,6es sobre o quadro legal e institucional para a gestao

ambiental em Angola aplicavel para este projecto agricola. Este capitulo faz uma

abordagem da legisla,co relevante e enfatiza aqueles aspectos que o projecto em

questao deve considerar no processo de implementaQao, tanto no que diz respeito a

legisla,co como as entidades a contactar.

O Capitulo 5 apresenta o processo de prepara,co, aprova,co e implementa,co dos

possiveis sub-projectos do MOSAP. Este capitulo introduz os procedimentos

incluindo listas de verifica,co para identifica,co dos impactes ambientais e sociais

de um projecto. Tamb6m fornece informa,6es sobre o processo de consulta publica

e dissemina,co de informa,co.

O Capitulo 6 fornece informa,6es sobre a gestao ambiental e social do ESMF de

modo a garantir que os sub-projectos a identificar cumpram com os requisitos

nacionais e do Banco Mundial, com destaque para os planos de gestao ambiental,

os planos de ac,co para reassentamento e os planos de gestao de pragas.

O Capitulo 7 aborda as quest6es relativas as necessidades de capacita,co,

forma,co e assistencia t6cnica dos diferentes intervenientes deste projecto assim

como apresenta uma estrutura de possivel programa de forma,co onde sao

incluidos os principais t6picos.

O Capitulo 8 apresenta uma proposta de or,camento para a implementa,ao efectiva

do Quadro de Gestao Ambiental e Social no cambito do projecto MOSAP.
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2. Descricio do Projecto

2.1. Antecedentes e Proposito

Angola tem uma longa hist6ria de exporta,co agricola antes da independencia,
tendo alcangado o lugar de terceiro maior exportador de cafe do mundo. Durante o
perfodo colonial o sector da agricultura esteve dividido em duas estruturas, sendo
que uma era dominada pelo sector comercial constituido maioritariamente por
colonos portugueses que usavam tecnologia moderna e outra principalmente
constituida pelo sector tradicional que inclufa agricultores familiares. Depois da
independencia muitos dos colonos deixaram o pais e muitas das antigas fazendas e
plantagoes comerciais foram convertidas em fazendas do estado. Grande parte
dessas fazendas esta agora privatizada.

0 conflito armado no qual o pais esteve mergulhado nos ultimos anos provocou um
colapso da produgao orientada para o mercado uma vez que a maior parte dos
habitantes das zonas rurais fugiram ou transformaram-se em agricultores de
subsistencia. As infra-estruturas foram seriamente afectadas particularmente as vias
de acesso, pontes e armazens assim como existem milhares de minas nas zonas
rurais. Durante esse periodo a maquinaria agricola existente desapareceu ou foi
delapidada, os stocks de sementes desapareceram, a fertilidade dos solos nao foi
mantida e os mecanismos de credito deixaram de ser funcionais.

Estes factores resultaram num colapso da actividade de produgao agro-pecuaria e
criaram uma dependencia de Angola na importagao de produtos agricolas. Em
consequencia disso as exporta,6es agricolas sao bastante limitadas. Actualmente, o
periodo de paz que Angola vive associado a uma maior mobilidade de pessoas e
bens em todo o pais provocou um ressurgimento dos mercados locais, um aumento
da produgao agricola e um retomar das cooperativas de camponeses.

De acordo com uma pesquisa realizada em 2005 pelo Programa Alimentar Mundial
(PAM) as populag6es mais vulneraveis, como uma grande dependencia na
agricultura como principal fonte de rendimento, tem sido mais evidentes no planalto
central. Dados dessa pesquisa indicam que uma estimativa de 19% dos agregados
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familiares tinham defici6ncias alimentares cr6nicas (na sua maioria deslocados

internos e/ou familias recentemente assentadas), cerca de 30% eram considerados

como sendo agregados familiares de altamente vulneraveis (consumindo apenas

uma refeiao por dia) e outros 19% eram agregados familiares moderadamente

vulneraveis (com mais do que uma fonte de rendimento mas apenas consumindo

uma refeigco por dia).

Assim sendo, e tendo em conta a reactiva,co das cadeias produtivas agricolas e

dos circuitos comerciais zonas rurais-urbanas foi elaborado o presente projecto. 0

actual processo de reassentamento das popula,6es e o inicio da reabilita,co de

infra-estruturas apresentam-se como uma oportunidade para em projectos agricolas.

O objectivo do projecto 6 de criar um aumento sustentavel e alargado nas receitas

de pequenos agricultores rurais nos municipios e comunas definidas nas provincias

do Bie, Huambo e Malanje, atrav6s da melhoria da organiza,co e efici6ncia da

produ,co agricola e marketing.

Os indicadores chave para o alcance do objectivo do projecto incluem: a) um

aumento nos rendimentos agricolas (incluindo o auto-consumo) dos agregados

familiares que participam no projecto; b) um aumento do nrmero, volume e valor das

mercadorias agricolas da cadeia produtiva ligando os agricultores familiares na area

do projecto com os consumidores urbanos. 0 progresso alcancado com base nestes

indicadores sera avaliado com base em indicadores s6cio-econ6micos e ambientais

na area em questao.

O projecto sera implementado durante um periodo de 5 anos e abrange 25 comunas

de tr6s provincias de Angola. Estas 25 comunas estao inseridas em 12 municipios

(ver Tabela 1) e sao zonas localizadas no centro de Angola. Esta area foi

seleccionada devido as suas condi,6es agro-climatericas favoraveis; exist6ncia de

uma densidade populacional significativa; acesso ao mercado; existencia de

algumas infra-estruturas de apoio; e potenciais sinergias com outros projectos. 0

numero de possiveis beneficiarios 6 de aproximadamente 200.000 agregados

familiares com cerca de 1.000.000 pessoas.
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Tabela 1 - Area de intervencao do projecto.

,.-ProncIa- I Munlcfp Y m A.I.

Bie Andulo Calucinga 89.429 16.992
Chivaulo 109.338 20.774

Catabola Catabola 96.066 18.253
Chipeta 20.138 3.826

Chinguar Cangote 72.972 13.865
Cutato 94.414 17.939

Camacupa Muinha 39.727 7.548
Kwanza 20.722 3.937

Sub-total 542.806 103.134
Huambo Bailundo Baiiundo 77.118 14.652

Lunge 45.889 8.719
Londuimbali Alto Hama 27.327 5.192

Soque 13.411 2.548
Mungo Mungo 87.763 16.675

Sub-total 251.508 47.787
Malanje Cacuso Sede 22.800 4.332

Lombe 18.390 3.494
Kalandula Sede 15.500 2.945

Kota 32.800 6.232
Kuale 29.200 5.548

Caculama Sede 23.765 4.515
Caxinga 11.020 2.094
Muquixe 13.175 2.503

Kwaba-Nzogi Sede 21.245 4.037
Mufuma 39.750 7.553

Malanje Cambaxe 18.800 3.572
N'gola-Luige 15.995 3.040

Sub-total 262.440 49.864
TOTAL 1.056.754 200.785

A area identificada apresenta ainda um alto potencial agrfcola, uma alta
concentra,ao de popula,co rural, 6 tradicionalmente orientada para o mercado e
durante a fase de implementacao do projecto sera novamente servida pelos
caminhos-de-ferro.

2.2. Componentes do Projecto

O projecto de Desenvolvimento de Pequenos Agricultores Orientados para a
Agricultura em tr6s provfncias do centro de Angola, nomeadamente Bie, Huambo e
Malanje tem um orcamento provis6rio de 50 milh6es de D6lares Americanos, sendo
que a contribuicao do Banco Mundial 6 estimada em 30 milhoes de D61ares
Amrericanos, a do FIDA em 8 milh6es de D6lares Americanos, o Governo do Japao
em 4 milh6es de D6lares Americanos, 5 milh6es do Governo de Angola e
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aproximadamente 3 milh6es de D61ares Americanos em dinheiro e/ou esp6cie a

serem disponibilizados pelo sector privado e beneficiarios do projecto.

Para atingir o objectivo deste projecto foram definidas tres componentes t6cnicas e

uma componente relacionada com a gestao, coordena,co e monitoria do projecto.

As quatro componentes do projecto sao as seguintes:

Componente 1: Relan,amento da produtividade agricola e aumento da

competitividade

mmilhoes, incluindo uma contribuicao do Banco Mundial de

milhoes, uma contribui,cao do FIDA de -milhoes, e uma contribui,co do

Govemo/beneficiarios de milho5es)

Esta componente ira fortalecer as habilidades institucionais, de gestao e neg6cios

dos produtores agricolas e suas organiza,6es, assim como extensionistas rurais e

fornecedores de servi,os agricolas ao longo da cadeia produtiva com o qual estes

interagem. Esta componente ira igualmente fortalecer as capacidades das

institui,6es governamentais a nivel municipal, provincial e central e introduzir ou

fortalecer processos participativos que apoiam o processo de descentraliza,co.

0 desenvolvimento de capacidades deve tamb6m garantir que as diferentes partes

interessadas (agricultores e organiza,6es de base comunitaria; comerciantes,

fornecedores de servi,os agricolas e financeiros; institui,6es do governo local

incluindo as Esta,6es de Desenvolvimento Agrario - EDAs) irao ter a capacidade de

funcionar num ambiente de neg6cios dinamico que ira de forma crescente depender

no correcto manuseio dos contractos.

As organizac6es de agricultores deverao ser capazes de tratar dos contratos com os

comerciantes e fornecedores de servi,os, mas tamb6m como governo local e as

EDAs em assuntos que variam desde servi,os de extensao, fornecimento de micro-

cr6ditos, fornecimento de fertilizantes, igualando os apoios provenientes do fundo de

investimento da agricultura produtiva, etc.
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As EDAs deverao ser capazes de elaborar contratos com as organiza,6es de
camponeses, que podem incluir, por exemplo providenciar e receber servi,os de
extensao rural.

Esta componente espera-se um maior fortalecimento da capacidade de
organiza,6es de agricultores e profissionais e a das capacidades das institui,6es
governamentais. Para esta componente os resultados esperados incluem:

(i) Aproximadamente 600 agricultores (existentes e novos) e organiza,6es de
base comunitaria com perto de 60.000 membros com as habilidades de
gestao fortalecidas e criadas cada mais fortes redes tratando da produ,ao
agrfcola, marketing e servi,os de micro-finan,as,

(ii) Fortalecidas as habilidades t6cnicas e de gestao de 300 fornecedores de
servi,os agrfcolas, existentes e emergentes (empresarios de micro,
pequena e media escala), com a capacidade de fornecer insumos de
forma eficiente, comprar produtos e entregar uma serie de servi,os tal
como solicitado pelos agricultores ou suas associa,6es;

(iii) Fortalecidos os fornecedores de servi,os financeiros;
(iv) A capacidade de 12 municfpios e 3 provincias fortalecidas de forma a lidar

de maneira mais efectiva com a agricultura e desenvolvimento rural de
uma forma geral e a implementa,co do projecto em particular. Este
resultado inclui ainda o fortalecimento da capacidade de gestao de terras
a nivel do cadastro provincial e a nivel dos arquivos de propriedade da
administra,co municipal;

(v) Fortalecidas as capacidades tecnicas, de gestao e implementa,ao do
Instituto de Desenvolvimento Agricola a nivel provincial e da Esta,ao de
Desenvolvimento Agrfcola a nivel municipal;

(vi) As capacidades de politicas agricolas e planeamento fortalecidas a nfvel
central tanto do MINADER como das IDAs;

(vi i) As capacidades e os conhecimentos dos t6cnicos das organiza,6es de
agricultores e de institui,oes governamentais para proceder a avalia,&o
ambiental basica dos impactes negativos dos seus sub-projectos serao
melhorados assim como a sua capacidade de gerir as quest6es
ambientais e sociais.
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igualmente esperado que esta componente venha aprovar perto de 1.000 sub-

projectos, sendo que 800 sub-projectos serao preparados como resultados de

exercicios de planeamento participativos e 200 sub-projectos como resultado de

pedidos feitos por potenciais provedores de servigos.

Componente 2: Programa piloto de melhoria do mercado de fertilizantes

( m ilh6oes, incluindo uma contribui,co do Banco Mundial de

milh6es, uma contribuig,o do FIDA de - i ilhoes, e uma contribui,&o do

Governo/beneficiarios de nmilh6es)

O programa piloto de uso senhas para fertilizantes 6 desenhado para aumentar o

uso e produtividade dos fertilizantes atrav6s de um piano de subsidio de fertilizantes

e do mesmo modo permitir que o Governo continue a apoiar os agricultores na

obten,ao de fertilizantes. Isto vai permitir o fornecimento de incentivos (atrav6s da

redu,co de riscos) resultando num maior investimento do sector privado e um

fortalecimento da cadeia de fornecimento de fertilizantes.

O custo da importa,co e transporte de fertilizantes pode ser substancialmente

reduzidas atrav6s da importa,co a grosso e ensacamento no porto. Quando um

subsidio adicional de 40% 6 disponibilizado o uso de fertilizantes torna-se atractivo

do ponto de vista econ6mico para os agricultores familiares.

Um Modelo (piloto) de uso de senhas para fertilizantes requer uma maior e contigua

area de interven,co desde o inicio (pelo menos uma grande quantidade de

municfpios vizinhos). No entanto, assumindo que o piano piloto teria sucesso talvez

seja essencial aumenta-lo num curto periodo de tempo, para niveis provinciais e

nacionais. Todas as comunas integrantes seleccionadas pelo projecto MOSAP irao

beneficiar desta componente do projecto.

Neste programa, o custo actual dos fertilizantes sera comparticipado pelo o Governo

e pelos agricultores beneficiarios (e nao sera considerado com parte integrante dos

custos do projecto).
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Os resultados esperados desta componente incluem:

* Um cadeia de fornecimento de fertilizantes funcional e eficiente cujo
proprietario e gestor seja do sector privado

* Componente 3: Desenvolvimento institucional e cria,co de capacidades
(mmlh6es, incluindo uma contribuicao do Banco Mundial de -
milh6es, uma contribui,cao do FIDA de -milhoes, e uma contribui,cao do
Govemo/beneficiarios de milh6es)

Esta componente vai restaurar, estabelecer e melhorar as cadeias produtivas
agricolas comodidades/mercadorias espec[ficas que podem ser desenvolvidas de
forma lucrativa nas areas do projecto, com base na produ,co familiar. Isto ira incluir
tanto as liga,6es com os fornecedores de insumos e produtores como as liga,6es
com grossistas, retalhistas e consumidores. 0 objectivo principal sera de reactivar os
circuitos comerciais zonas rurais-urbanas que podera incluir varios tipos de
mercadorias, nomeadamente: (i) culturas de baixo valor; (ii) culturas de alto valor; e
(iii) produtos pecuarios. Pode ainda existir um potencial para exportar mercadorias,
embora neste caso isso depende dos desenvolvimentos macro-econ6micos como
por exemplo as taxas de cambio.

Tendo em conta das mudan,as constantes das condi,6es em Angola, os
agricultores familiares e outras partes interessadas nas cadeias produtivas agricolas
irao necessitar de ser capazes de reagir de uma forma dinamica e informada. Isto
requer o estabelecimento de uma facilidade dinamica que pode ser usada para: (i)
recolher e disseminar informa,co relevante sobre o mercado; (ii) estimular a
comunica,&o e interac,co tanto horizontalmente (entre as diferentes organiza,6es
produtoras) e verticalmente (entre as organiza,ces produtoras e os grossistas) ao
longo das cadeias produtivas; e (iii) apoiar na identifica,co e prepara,co de sub-
projectos de investimento.

Esta componente ira tamb6m procurar resolver o problema de baixa produtividade
agricola. As colheitas e a produtividade sao bastante baixas, mesmo quando
comparadas com as de outros pafses da Africa sub-sahariana.
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Existem tres areas gerais com potencial para melhorias substanciais na produ,co e

produtividade agricola que o projecto ira tentar resolver, nomeadamente:

(a) A moderniza,co e mudangas t6cnicas, por exemplo sementes da

"prateleira" e variedades de material agricola e tecnologias sao de facil

acesso e poder ser adoptadas as condi,6es de Angola dentro de um

relativo curto espago de tempo e a baixo custo;

(b) A base do conhecimento agricola dos agricultores familiares, que pode ser

aumentado de forma substancial. Vastas popula,6es de agricultores

tiveram de fugir durante a guerra em busca de refugio nas cidades durante

anos. Muitos dos jovens que regressaram as suas terras de origem, ex-

combatentes e outros grupos vulneraveis tem pouco conhecimento das

boas praticas agricolas. Os m6todos efectivos de extensao agricola que

usam o conhecimento pratico local e sao direccionados para grupos de

agricultores em detrimento de individuos podem ter um grande impacto na

produ,ao familiar, produtividade e rendimentos;

(c) Os sistemas produtivos foram completamente descapitalizados durante a

guerra e a re-capitaliza,co sera uma prioridade. No entanto, antes de se

investir em sub-projectos especificos, trabalho substantivo de preparacao

precisa de ser realizado, incluindo a identifica,co participativa das

necessidades de investimento, formulagco e analise detalhada do sub-

projecto.

Durante o projecto a 6nfase sera alterada de servi,os orientados pelo fornecimento

para servi,os e formagao orientados pela demanda, e tanto quanto possivel sera

feito o uso de contratos para o fornecimento e entrega de servi,os. As EDAs

deverao jogar um papel central na coordena,co dessas actividades em vez de

tentarem serem elas pr6prias responsaveis por estas actividades.

Esta componente vai incidir sobre as liga,6es de cadeias de valor e analise de

viabilidade de investimento e a assistencia t6cnica, forma,co e servi,os de extensao

rural. Para esta componente os resultados esperados incluem:
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(i) Uma estrutura estabelecida e funcional que apoia o desenvolvimento de
cadeias produtivas e estimular a comunica,co vertical e horizontal entre
as partes interessadas da cadeia produtiva, e tamb6m apoiar a
identificagcao e prepara,ao de sub-projectos de investimento;

(ii) Pelo menos seis plataformas de comunica,ao e negocia,co especificas
para mercadorias com varias partes interessadas estabelecidas e
funcionais;

(iii) Pelo menos dez tecnologias de prateleira existentes adaptadas aos
requisitos especfficos da produ,ao agrfcola na area do projecto e
mensagens apropriadas de dissemina,co e extensao rural preparadas;

(iv) Pelo menos 40.000 agricultores familiares com conhecimento agrfcola
melhorado e aumento na produ,ao e produtividade como resultado dos
sistemas de extensao rural efectivos;

(v) Pelo menos M organiza,6es de agricultores, comerciantes,
processadores, que beneficiaram de forma,co t6cnica especifica numa
s6rie de potenciais t6picos;

(vi) Pelo menos M sub-projectos de investimento de produtividade agricola
identificados, analisados e preparados para envio para financiamento do
fundo de investimento de produtividade agricola da componente 3.

(vi i) Disponibilidade em come,ar a implementar (urm ano ap6s o infcio do
projecto) e subsequentemente aumentar o modelo piloto de uso senhas
para fertilizantes;

(viii) Os beneficiarios directos deverao ter conhecimentos sobre boas praticas
agrfcolas e de tecnologias e m6todos agricolas mais amigos do ambiente.

Componente 4: Gestao do Projecto
-milhoes, incluindo uma contribui9ao doo Banco Mundial de

mflhoes, uma contribuigao do FIDA de m milhoes, e uma contribui,co do
Governo/beneficiarios de milhoes)

Esta componente esta organizada em duas sub-componentes nomeadamente a
sub-componente 4.1. sobre Gestao que incide sobre a gestao do projecto incluindo a
supervisao e coordena,co tecnica, planeamento geral do projecto, supervisao da
qualidade, aquisi,co, gestao financeira e monitoria de actividades de projectos a
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nivel nacional, provincial e municipal. A Unidade de Implementa,co do Projecto

(UIP) criada dentro da estrutura do Instituto de Desenvolvimento Agrario (IDA) com o

Director Geral do IDA a tornar-se o gestor do projecto a nivel executivo, responsavel

pela gestao do projecto.

A Unidade de Assistencia Tecnica (UAT) estara baseada numa das capitais

provinciais dentro da area do projecto e ira apoiar as provincias e municipios

seleccionados. 0 Coordenador do Projecto ira coordenar com a UAT e ambos

estarao sedeados na mesma capital de provincia. As Unidades Provinciais de

Implementa,co do Projecto serao criadas dentro das IDAS de cada uma das

provincias seleccionadas.

A sub-componente 4.2. sobre Monitoria e Avalia,co da enfase a recolha de dados e

elabora,ao de relat6rios sobre os resultados de performance chave e indicadores de

impacto, incluindo recolha de dados selectiva, pesquisas, avalia,6es participativas e

as avalia,6es meio-termo e final. Uma sec,ao especializada de monitoria e

avalia,co sera criada dentro da UIP e um sistema de gestao de informagao sera

preparado de acordo com os requisitos do Banco Mundial e do FIDA. Tamb6m serao

criados procedimentos para a recolha de informa,co e elabora,co de relat6rios.

O Comite de Coordena,co do Projecto a nivel nacional e os tres Comit6s de

Coordena,co Provincial irao monitorar o progresso do projecto e tomar decisoes de

acordo com os objectivos e arranjos institucionais estabelecidos. Duas avalia,6es

dos resultados do projecto e indicadores de impacto serao realizados em duas

etapas nomeadamente a meio-termo e no final do projecto.

2.3. Possiveis Tipos de Sub-Projectos

Os possiveis tipos de sub-projectos que podem ser financiados pelo Projecto estao

apresentados na tabela abaixo. Estes sub-projectos serao melhor definido durante

as fases prepara,cao e aprova,co de sub-projectos.
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Tabela 2 - Potenciais sub-projectos

Sector Sub-projectos com potencial impacte Sub-projectos com
ambiental negativo potencial impacte

ambiental positivo

Fomecimento de Agua * Reabilitacao de pontos de agua
* Reabilita,co de pequenas barragens
* Constru,cao de reservatorios

comunitarios
* Construcao de pequenas barragens e

diques
* Bombas manuais e po,os de agua

mecanizados

Transportes, Comunicacao * Vias de acesso secundarias e terciarias
e Energia * Pontes e tuneis de nivel secundario e

terciario

Agricultura e Mercados * Tanques comunitarios
* Locais para abeberamento de gado
* Trac,ao mecanica e animal
* Construcao de mercados para gado e

produtos agrfcolas
* Armaz6ns
* Locais para vacinacao
* Matadouros
* Hortas comunitarias
* Locais para processamento agricola
* Distribui,cao de fertilizantes

Gest3o de Recursos Reflorestamento
Naturais * Intervengces anti-

erosao
* Recuperacao da

fertilidade do solo
* Proteccao das

bermas dos rios e
riachos

* Viveiros

2.4. Sub-Projectos nao Elegiveis para Financiamento

Os sub-projectos cujos resultados causem um impacte ambiental de larga escala e
irreversfvel nao poderao ser financiados por este projecto. Tambem nao serao
financiados sub-projectos cuja localiza,co seja em areas classificados pelo Governo
de Angola como perigosas do ponto de vista da existencia de minas. Existem ainda
tipos de sub-projectos, que de acordo com as poifticas do Banco Mundial nao
poderao ser financiados, nomeadamente:
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* Sub-projectos que envolvam uma significante conversao ou degrada,co de

habitats naturais criticos e que possam resultar em perda da biodiversidade,

erosao do solo e desmatamento de importantes areas naturais;

* Sub-projectos localizados dentro de areas protegidas declaradas pelo governo

nomeadamente parques nacionais, reservas naturais e florestais, e coutadas;

* Grandes barragens tal como definido na Politica de Salvaguarda OP 4.37

sobre Seguran,a de Barragens;

* Sub-projectos que incentivam a entrada de organismos geneticamente

modificados e especies ex6ticas invasoras;

* Infra-estruturas religiosas e politicas;

* Aquisi,co de equipamento para os servi,os do governo;

* Compra de equipamento mecanico (camioes, tractores, etc.);

* Planta,co ou compra de tabaco ou drogas;

* Edificios da administra,cao publica (com excep,co de acomodac,o para os

funcionarios da saude e professores do ensino primario);

* Investimento em bares ou outros estabelecimentos que sirvam alcool;

* Actividades ja financiadas por outras fontes de financiamento ou outras que ja

estao incluidas em programas de desenvolvimento a nivel nacional e regional

e quando financiamento ja esta disponivel;

* Nao poderao ser financiados quaisquer sub-projectos classificados como tendo

impactes significativos no ambiente e na qualidade de vida das popula,ces tal

como definido na legisla,co angolana ou da Categoria A do Banco Mundial.

Para alem dos tipos de sub-projectos definidos acima e de acordo com a legisla,co

em vigor, procedimentos do Banco Mundial e outras normas internacionais, nao

poderao ser financiados:

* Quaisquer sub-projectos que nao sejam alvo de uma avalia,co ambiental e

social preliminar;

* Quaisquer sub-projectos que sejam identificados dentro de areas protegidas

(em particular dentro do Parque Nacional da Cangandala e da Reserva Natural

e Integral do Luando);

* Quaisquer sub-projectos que envolvam reassentamento involuntario;
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* Quaisquer sub-projectos que utilizem agro-qufmicos classificados nas
categorias IA, IB ou 11 pela Organiza,co Mundial da Saude;

* Quaisquer sub-projectos que envolvam o abate de florestas naturais ou o
processamento de madeira de outras plantag6es;

* Quaisquer sub-projectos de construcao de barragens com mais de 10 metros
de altura;

* Quaisquer sub-projectos que possam danificar de forma irreversivel a
propriedade cultural do pais.

Alguns projectos s6 poderao ser financiados no segundo ano de implementacao do
projecto e uma vez que seja demonstrada a capacidade local para gerir
adequadamente os impactes ambientais e sociais. Estes projectos incluem estradas
secundarias, barragens e diques, locais de vacinacao de animais e matadouros, sub-
projectos que sejam propostas para areas ecologicamente sensfveis tais como
florestas, zonas humidas e outros habitats unicos e sub-projectos que envolvam a
utilizacao de pesticidas ou agro-quimicos. Para tal deverao ser conduzidos cursos de
reciclagem e workshops de modo a dotar os beneficiarios e equipas de extensao de
conhecimentos e mecanismos para avaliarem gerirem os impactes ambientais e
sociais desses sub-projectos. lnformagao em formato de manuais devera ser
disseminada aos beneficiarios e responsaveis pela revisao, aprovagco e
acompanhamento dos sub-projectos.

2.5. Areas Alvo do Projecto

2.5.1. Localizasao

O projecto MOSAP em Angola sera implementado durante um periodo de seis (6)
anos em 25 comunas de tres provincias do centro de Angola, nomeadamente Bi,
Huambo e Malanje. As 25 comunas seleccionadas para este projecto estao inseridas
em 12 municipios tal como apresentado no Mapa 1.

Esta zona do pais assim como as comunas foram seleccionadas devido as suas
condigoes agro-climatericas favoraveis; existencia de uma densidade populacional
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significativa; acesso ao mercado; existencia de algumas infra-estruturas de apoio; e

potenciais sinergias com outros projectos.

Mapa 1 - Localizacao dos municipios de implementacao do projecto.
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Os quatro (4) municipios no Bie sao o Andulo, Catabola, Chinguar e Camacupa. No

Huambo foram identificados tres (3) municipios, nomeadamente o Bailundo,

Londuimbali e Mungo. Em Malanje foram seleccionados cinco (5) municipios,

nomeadamente o Cacuso, Caculama, Kalandula, Kwaba-Nzogi e o municipio sede

de Malanje.

Para o presente documento, particularmente no que diz respeito a descricao das

caracteristicas ambientais (fauna, flora, clima, etc.) sao consideradas duas zonas,

nomeadamente a zona norte que inclui a provincia de Malanje e a zona sul que

inclui as provincias do Bie e do Huambo.
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2.5.2. Clima

A zona norte da area de estudo apresenta um clima mesot6rmico, sub-humido
humido (C2) na faixa compreendida entre os cursos do Cuanza e do Lucala,
envolvendo a area de Malanje, e humido (B1 e B2) na parte restante (Thornthwaite).

Na classifica,co de Koppen e um clima tropical chuvoso, de esta,co seca no inverno
(Aw). No que respeita ao regime pluviom6trico, caracteriza-se por uma esta,cao de
chuvas bem definida, de cerca de 6-7 meses, e quantitativos de precipita,co
compreendidos entre 900 mm, na faixa ocidental e 1.200 mm na oriental, atingindo
valores da ordem dos 1.400 mm na parte norte.

As temperaturas m6dias anuais oscilam, em regra, entre os 219 e 229C. A estag,o
seca de 5-6 meses, caracteriza-se por possuir temperaturas m6dias pr6ximas da
m6dia anual, sem grandes oscila,6es t6rmicas diurnas. Nao se verifica, ou muito
raramente se assinala, a ocorrencia de geadas.

A parte sul da area de estudo encontra-se no Planalto Central enquadrando-se na
zona tropical de alternancia de climas humidos e secos, mas atendendo a altitude a
que se encontra, com uma temperatura m6dia anual oscilando entre os 19LC e os
20QC podera considerar-se como um clima temperado quente. Segundo a
classificacao de Thornthwaite, toda a superficie fica envolvida em climas humidos
(B1, B2 e B3) e mesotermicos. Pela classifica,cao de K6ppen e do tipo climatico Cwb
(clima temperado com inverno seco e verao quente). A esta,co chuvosa, em
coincidencia com a 6poca quente, tem uma dura,co media de cerca de sete meses,
subindo um pouco acima deste per[odo na metade norte e decrescendo na metade
sul, com inicio em fins de Setembro e prolongando-se at6 meados ou mesmo fins de
Abril. Os valores da precipita,cao oscilam entre os 1.100 mm e os 1.400 mm.

Relativamente a grande parte da area, o mes mais pluvioso 6 Dezembro e o de
menos vezes Margo. Na estacao seca, e que vai de principios de Maio at6 fins e
Setembro, nao se registam precipitac6es e sao raros os nevoeiros. Neste mesmo
periodo sao elevados os valores do grau de insolacao.
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Quanto a temperatura m6dia anual a zona fica sensivelmente envolvida na isoterma

dos 20QC e desce at6 aos 199C, ou mesmo um pouco abaixo deste valor no topo

planaltico acima dos 1.700 m de altitude. As m6dias anuais das temperaturas

maximas oscilam entre os 259C e 27QC, com valores mais elevados no periodo seco

e as m6dias das temperaturas minimas entre 11 QC e 139C, com valores mais baixos

no periodo seco. 0 m6s mais quente do ano 6 Setembro, em coincid6ncia com o

inicio da estacao chuvosa, com m6dias das maximas variaveis entre os 28 9C e 309C

e o m6s mais frio 6 Junho com m6dias das minimas de 8 2C. No periodo de Junho a

Agosto ha incid6ncia de geadas, principalmente nos vales e depress6es,

principalmente nas regi6es de mais elevada altitude. A humidade relativa m6dia

anual varia entre os 60% e 70%, assinalando-se os maximos em Janeiro (75 a 80%)

e os minimos em Agosto (35 a 40%).

2.5.3. Solo e Uso do Solo

A area do projecto inclui os principais solos para agricultura de Angola

nomeadamente o planalto de Malanje e o planalto central onde estao localizadas as

provincias do Bi6 e Huambo. No entanto, os solos do planalto central sao

tipicamente ferrosos e apresentam um teor baixo ou muito baixo de fertilidade

residual. Os mesmos sao lixiviados, com um baixo teor de mat6ria organica e com

um pH baixo.

A aus6ncia de nutrientes resulta na utilizacao constante de fertilizantes quimicos e

organicos que ao longo do tempo causa a acidez dos solos e provoca uma reducao

na capacidade de producao agricola. Os solos em Malanje sao particularmente

f6rteis e ao longo dos anos t6m sido os menos explorados para a agricultura.

Varios tipos de solos estao representados na provincia do Bie, no entanto os mais

predominantes sao os fracamente ferraliticos e psamo-ferraliticos. Os solos no

Huambo sao predominantemente ferraliticos, amarelos ou alaranjados, laranjas e

vermelhos. Sao solos com uma fraca reserva de mineral e baixo teor de mat6ria

organica. Tamb6m existem solos hidrom6rficos em estreitas faixas nos vales onde

existem cursos de agua, ricos em mat6ria organica e que sao utilizados no periodo

do cacimbo, no entanto sao pouco representativos.
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Em Malanje os solos sao mais diversificados que os do planalto central pois para
al6m dos solos ferraliticos, fersialiticos e psamfticos, existem os solos aluvionais e
calcialiticos que possuem bastante capacidade produtiva.

A fertilidade destes solos tem vindo a baixar devido ao aumento da actividade
agr[cola nos ultimos cinco anos. A destrui,co do coberto vegetal devido as intensas
queimadas, os curtos pousios e a existencia de alguma agricultura intensiva
contribuem tambem para a perda de fertilidade.

Riscos e Amea9as aos Recursos Naturais

A zona de interven,co identificada no projecto actualmente nao esta sujeita a uma
grande pressao em termos de uso dos solos para agricultura devido aos problemas
acima enumerados relacionados com o periodo de conflito, degrada,co das
estruturas agricolas, destruigco de equipamento agro-pecuario e movimenta,co de
pessoas. No entanto existem determinados factores de risco que o projecto deve ter
em aten,ao e que incluem os seguintes:

* Uma forte apetencia para as areas agricolas junto as principais fontes de
agua devera aumentar nos pr6ximos anos, tanto a nivel de agricultores
familiares como de grandes fazendeiros;

* 0 reassentamento humano devido ao regresso das popula,6es as suas terras
de origem continuara nos pr6ximos 2 a 3 anos o que implicara a ocupa,co de
terras araveis por milhares de pessoas;

* Os mecanismos de legaliza,co de agricultores de pequena escala previstos
na nova Lei de Terras ainda sao d6beis e de dificil implementa,co devido a
fraca capacidade institucional a nivel das provincias.

Aliados a estes riscos existem igualmente algumas amea,as aos recursos naturais
que servem de base ao projecto e que precisam de ser consideradas do projecto,
tais como:

* A infertilidade de alguns solos o que pressup6e a utilizagco de fertilizantes;
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* As constantes queimadas ilegais resultando na degradacao dos solos e

ecossistemas e perda da biodiversidade;

* 0 abate de arvores para alimentar os mercados da madeira, carvao e lenha

resultando na erosao dos solos e perda da biodiversidade.

Uso dos Solos

Os solos nas provincias em questao sao na sua maioria utilizados por pequenos

agricultores e agricultores familiares. Na maior parte dos casos estes solos nao

excedem os dois hectares por familia. No entanto as familias mais ricas chegam a

possuir terrenos com cerca de dez hectares. 0 periodo de utiliza,co dos solos para

a rotacao, sendo que normalmente sao tres (3) anos de cultivo e dois (2) de pousio.

As culturas mais utilizadas pelos agricultores estao relacionadas com o milho, feijao,

mandioca, feijao e batata-doce. Os solos para fins agricolas sao geralmente

divididos em varias parcelas de terra, nomeadamente:

* parcela principal (localizada nas terras altas na estacao da chuva e

considerada com principal area de agricultura familiar);

* pequenas parcelas (geralmente localizadas a volta da casa e que sao

relativamente ferteis e onde sao produzidos produtos para consumo

imediato);

* terras baixas e pantanos (solos ricos em materia organica cultivados durante

o cacimbo); e

* terrenos meia encosta (localizados entre as terras altas e as terras baixas).

Processo de Emissao de Titulos

Embora o acesso a terra nas zonas rurais longe das administra,6es municipais seja

regulado por normas tradicionais atrav6s de consulta as autoridades tradicionais, a

legislacao actual preve um complexo sistema para a concessao de terrenos para

agricultura que 6 feito tal como indicado abaixo com base na interven,ao de varias

instituicoes.
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pretendido ||tradicional || local ||pelo iGCA || Municipal

Emissao de Titulos de Propriedade por parte do Solicita,co ao MINADER atraves do
MINADER atraves do Director Provincial (at6 1.000 Director Provincial (Croquis de
ha), do Ministro da Agricultura e do Desenvolvimento Localiza,co do Governo da
Rural (entre 1.000 e 20.000 hectares) e do Conselho Provincia e Plano Provis6rio de

de Ministros (acima dos 20.000 hectares) Desenvolvimento Agricola

Este processo para alem de ser bastante burocratico inclui custos directos

(pagamento de despesas administrativas) e indirectos (tempo), a provisao de uma

s6rie de documentos (bilhete de identidade, cartao de contribuinte fiscal, certificado

de registo estatfstico, mapa do terreno, etc.). Uma vez que as administra,6es

municipais fazem parte do processo e pelo facto de estas estarem longe dos

terrenos dos agricultores este 6 igualmente apresentado como uma condicionante.

2.5.4. Hidrologia

Angola tem uma rica e diversifica rede hidrol6gica. Os principais rios nascem nas

zonas centrais montanhosas do planalto central, onde o presente projecto esta

localizado. A precipita,co m6dia anual calculada 6 de aproximadamente 1.014 mm,

apresentando, entretanto, grandes diferengas em termos de distribui,co espacial. 0

escoamento anual 6 calculado em torno de 140 km3 , sendo um dos maiores da

Africa Austral. Existem 77 bacias hidrograficas que formam as cinco principais areas

de drenagem: o Atlantico com 41% da superffcie do pafs, que inclui o Cuanza,

Cunene, Queve, Zaire (Congo) com 22%, Zambezi com 18%, Cubango (Okavango)

com 12% e Etosha com 4% (Mapa 2).
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Mapa 2: Principais areas de drenagem. Adaptado do Relat6rio de AvaliaqAo Rapida dos Recursos

Hidricos e Usos da Agua em Angola (2005).
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A hidrologia da area do projecto 6 dominada pela Bacia Hidrografica do Cuanza,
encontrando-se, entretanto, algumas areas no interior da Bacia Hidrografica do
Queve e Cubango (Mapa 3).

Mapa 3: Principais bacias hidrograficas de Angola.
Localizagao aproximada da area do projecto. Adaptado de I UCN (1992).
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A bacia hidrogrifica do Cuanza corn os seus 152.520 kin2, sendo a mais extensa de
Angola, ocupa urna posi-o estrat6gica privilegiada, em relago a todo o territ6rio,
pela sua localizagao bern centralizada. A precipitaQ&o anuai ronda os 1.188 mm e a
descarga media anual 6 de aproxiradamente 1.064 M3/S . Tern como rio principal o
Cuanza que nasce a 1.500 mn de altitude, que 6, presentemente, quase ur rio
estabilizado, integrando-se bern na suavidade das aplanag6es que sucessivarnente
vai atravessando.
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Esta bacia representa 12,24% da superffcie do territ6rio nacional, e pode-se dividir

em tres partes distintas: primeira parte - envolve o troco montante do Cuanza,

enquadrado na superficie planaltica do interior angolano, prolonga-se desde as suas

nascentes at6 ao local denominado Salto do Cavalo, correspondendo a uma

extensao de curso de 760 km; segunda parte - intermedia, vai desde o Salto do

Cavalo at6 ao inicio da peneplanicie litoranea do Dondo, com 235 km de extensao e

por ultimo uma terceira parte contada desde o ponto referido, no Dondo, at6 a foz,

cerca de 210 km. E, igualmente, parte integrante da bacia do Cuanza, a sub-bacia

do Lucala.

Ao troco superior corresponde a bacia hidrografica do Alto Cuanza, que drena para

uma extensa superficie de 105.640 kM2, cobrindo quase inteiramente as provincias

do Bie e Malange e uma porcao da provincia do Huambo, atrav6s de uma densa

rede fluvial de caudal permanente, onde al6m do curso principal se destacam os

importantes afluentes Luando, Jombo e Cuije, na margem direita e o Cuquema,

Cunje, Cunhinga e Cutato na margem esquerda.

Os valores m6dios da precipitacao na area do projecto variam entre um pouco

menos de 1.000 mm e um maximo, superior a 1.400 mm, ocorrendo os valores mais

altos nas superficies de maior altitude e em correspond6ncia com uma faixa centro-

sul que atravessa a bacia de oeste para leste.

O territ6rio ocupado pela bacia do Cuanza 6 bem alimentado de agua, dispondo de

recursos hidricos em quantidade e qualidade, que bem geridos podem permitir o

desenvolvimento de projectos de abastecimento de agua, irrigagao e hidroel6ctricos

de uma forma integrada.

Dado aos excelentes caudais e desniveis pronunciados, existe algum potencial para

o desenvolvimento de aproveitamentos hidroel6ctricos. Os estudos actuais apontam

para um potencial para a construcao de aproveitamentos hidroel6ctricos no Alto

Cuanza que ronda acima dos 400 MW de pot6ncia a instalar, com uma energia

anual garantida de aproximadamente 2.000 GWh.
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Quanto aos recursos hfdricos podemos agrupar e caracterizar os municipios e
comunas inseridos no projecto da seguinte forma:

* 0 Andulo e Calucinga localizam-se na zona do extremo NE do planalto do
Huambo-Bi6, sendo delimitadas por escarpas que as separam da aplanacao
do Cuanza e da superficie altiplanica. Os rios circulam em vales encaixados,
sendo a rede hidrografica densa e de caudal permanente, que converge para
o rio Cutato.

* A Catabola e Chipeta encontram-se localizadas no planalto do Bie onde
ocupam uma posicao central. A rede hidrografica e densa e de caudal
permanente, com os rios principais correndo encaixados no fundo de vales
bem rasgados, enquanto que os secundarios circulam em fundos largos e
alagadicos, de vales abertos e encostas suaves. Os topos interfluviais,
frequentemente de um ondulado suave e aplanado, sao mal drenados
determinando a ocorrencia de anharas. Os principais rios sao o Cunje, Cuito,
Conjo e Cuquema.

* 0 municfpio da Camacupa encontra-se localizado na superficie planaltica do
Bi6 que pende suavemente para o Cuanza. A rede hidrografica 6 densa e de
caudal permanente. Os rios circulam em leitos bem definidos. Os principais
rios sao o Cuquema e o Cunje.

* 0 Mungo localiza-se na superficie planaltica do Huambo, correspondendo a
uma peneplanicie antiga, de relevo ondulado, com algumas aplana,6es
acima dos 1700 m. A rede hidrografica pertence a bacia do Cutato, sendo
densa e de caudal permanente. Os rios circulam em leitos definidos, por
vezes rochosos, originando ligeiros rapidos. Os vales sao normaimente largos
e expressivos.

* 0 municipio de Cacuso insere-se numa area onde a rede de drenagem, de
caudal permanente, 6 pouco densa e praticamente constituida pelas
cabeceiras dos rios que, em vales pouco expressivos, pendem para norte e
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para sul. Ocorrem pequenas lagoas nos topos interfluviais, derivadas das

frequentes situa,6es de ma drenagem. Ja Kizenga, localiza-se na zona de

superficie sub-planaltica a norte do Cuanza. A rede hidrografica varia de

densa a pouco densa, 6 de caudal permanente, sendo constituida pelo o rio

Lucala (principal rio) e seus afluentes.

* 0 municipio de Kalandula encontra-se localizado a norte do Lucala. A rede

hidrografica varia de densa a medianamente densa, 6 de caudal permanente,

sendo constituida por pequenos rios que pendem para o rio Lucala.

* Malange e Caculama encontram-se localizados na parte mais setentrional da

bacia do alto Cuanza, pr6ximo a divis6ria com a sub bacia do Lucala, numa

extensa peneplanicie que 6 parte integrante da planicie de Malange. A rede

hidrografica varia de relativamente densa a pouco densa, apresentando os

principais rios um caudal permanente, sendo os restantes de regime

intermitente. Os rios apresentam leitos pouco expressivos e de vales muito

abertos e pouco profundos. A drenagem 6 quase integralmente dominada

pelo rio Cuige, rio que introduz um vale largo e bastante aprofundado,

pendendo para o Cuanza.

* 0 municipio Kwaba-Nzogi encontra-se localizado na zona norte da provincia

de Malanje, e esta circunscrito a sub-bacia do Lucala. A rede hidrografica 6

de caudal permanente variando de densa a pouco densa, que constituida por

alguns rios que pendem para o rio Lucala.

* Bailundo e Londuimbali encontram-se localizados a norte da cidade do

Huambo. A rede hidrografica 6 densa a pouco densa e de caudal

permanente, que converge para o rio Queve. A bacia hidrografica do Queve

ocupa uma area de 22.814,5 kM2, apresenta uma precipitagao anual de 1.131

mm, com uma descarga m6dia anual de 213,4 m3/s.

* 0 Municipio do Chinguar e as comunas do Cangote e Cutato estao na area

de influ6ncia da bacia hidrografica do Cubango, cuja, maior parte da bacia

32



activa se encontra em territ6rio nacional. 0 municfpio do Chinguar encontra-
se localizado pr6ximo as cabeceiras do rio Cutato, que 6 um afluente do rio
Cubango, cobrindo uma area de capta,cao de 4.200 kM2, uma pluviosidade
m6dia de 1.166 mm e um fluxo m6dio que ronda os 0,420 m3.

Bacia do Okavango

O Cubango 6 um dos tres grandes rios internacionais do Sul de Angola. Nasce no
planalto central e corre sensivelmente no sentido Norte - Sul ate atingir a Namfbia,
onde inflecte para leste, formando fronteira, atravessa a faixa de Caprivi e termina
no Delta do Okavango, cobrindo um distancia em linha recta de cerca de 1.900 km.
A bacia tem uma area de drenagem de aproximadamente 725.000 km2 e cobre
quatro estados de bacia: Angola, Namifbia, Botswana e Zimbabu6.

A sua bacia drenante em Angola 6 de cerca de 150.000 km2 dos quais 61.000 km2

pertencem ao seu afluente principal - o Cuito. A Bacia do Cubango, em Angola,
desenvolve-se na margem esquerda do rio, compreendendo uma s6rie de afluentes,
destacando-se de norte para sul, o Cutato, o Cuchi, o Cuebe e o Cuatir. 0 Cuito tem
dois unicos afluentes importantes, o Cuanavale na margem esquerda e o Longa na
direita.

A Norte, zona mais pluviosa da bacia, as altitudes atingem os 1.800m, decrescendo
gradualmente para Sul at6 aos 1.000 m. Aqui o clima 6 semi-arido. As precipita,6es
concentram-se na 6poca humida de Outubro a Abril, sendo os restantes meses
secos. 0 padrao hidrol6gico tamb6m 6 caracterfstico, com os afluentes normalmente
paralelos entre si e orientados no sentido N-S. A configura,co dos leitos 6
condicionada pela geologia e topografia locais.

A rede hidrografica 6 relativamente abundante e possui uma dimensao internacional,
o que obrigou os Estados Membros a criarem um 6rgao s6lido, de assessoria
t6cnica, para fazer face as quest6es conexas ligadas a conserva,ao,
desenvolvimento e utilizag5o dos recursos hfdricos de interesse comum
transfronteiri,o da Bacia Hidrografica do Cubango/Okavango.
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Assim, em Setembro de 1994, em Windhoek, foi assinado, pelos Governos de

Angola, Botswana e Namibia, o Acordo que permitiu estabelecer a Comissao

Permanente dos Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Cubango/Okavango

(OKACOM). A OKACOM exerce a sua actividade em toda a extensao da bacia

hidrografica do Okavango, compartilhada pelos Estados acima referidos,

exclusivamente em mat6rias dos recursos hidricos de interesse comum

transfronteiri,os da Bacia.

Em rela,co a irriga,ao, verifica-se que na area do projecto nao existem grandes

projectos de irriga,ao, fundamentalmente, devido as caracteristicas climaticas que

permitem a explora,ao de sequeiro. Entretanto, existem, actualmente, implantadas

algumas zonas de pequenos regadios, com fraca expressao, mas com grandes

possibilidades de serem potenciadas, uma vez que a zona 6 densamente recortada

de linhas de aggua, de caudal permanente, a partir das quais se poderao derivar

simples valas de agua, destinadas a beneficiar pequenas areas de rega.

A area do projecto enquadra-se fundamentalmente na explora,ao de sequeiro,

podendo entretanto, ser desenvolvidos, subsidiariamente, pequenos regadios, como

actividade complementar. Contudo, para Malange estao descritos aproximadamente

3.700 hectares sob agricultura irrigavel e 86.500 hectares planificados para irrigacao,

que podem ser desagregados por esquemas de irriga,co nas seguintes localidades.

Capanda, Kamatende Ngangassol, Vanvala, Kissol, Cole e Lutau. Como o Huambo

e o Bid t6m precipita,6es que rondam acima dos 1.200 mm/ano, o que permite o

desenvolvimento da agricultura de sequeiro, o desenvolvimento da agricultura

irrigada nao 6 significante, apesar de existirem alguns hectares de terra sob

agricultura irrigada.

2.5.5. Vegetaaio

Zona Norte

A cobertura vegetal nesta parte do territ6rio nacional, reparte-se fundamentalmente,

por dois grandes agrupamentos vegetais: a floresta aberta e a savana com arbustos.

A primeira destas forma,ces, muitas vezes em fases de regeneracao bastante

variadas, relaciona-se com a superficie planaltica de maior altitude, de solos
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Ferraliticos e afins. Por sua vez a savana com arbustos identificam-se com a
superffcie ocidental de altitude m6dia mais baixa, de solos Fersialfticos. Na verdade
reconhece-se que, em geral, as comunidades de floresta aberta nunca se
correlacionam com os solos Fersialfticos. Quanto as manchas indicadas como
mosaico, elas representam necessariamente situac6es de interpenetracao de
condi,oes mesol6gicas, as quais possibilitam a alternancia duma e doutra dessas
formac6es vegetais.

Assim a aplanacao planaltica de relevo ondulado suave ou moderado reveste-se,
duma maneira geral, de floresta aberta, conhecida por "mata de panda", a qual e
constituida nas formac6es puras, por tres estratos. 0 arb6reo que e dominado
essencialmente por esp6cies deciduas, de porte medio, suficientemente aberto de
modo a permitir a penetra,co da luz, e, deste modo, o desenvolvimento dum estrato
herboso pouco denso, essencialmente graminoso, enquanto que o estrato arbustivo
se torna esparso e pouco expressivo. Da floresta aberta sao especies
caracteristicas: Brachystegia wangermeeana, B. spiciformis, B. tamarindoides e
Isoberlinia angolensis. Al6m destes elementos dominantes, sao por vezes
componentes da formacao: Julbernardia paniculada, Parinari curatellifolia, Pteleopsis
anisoptera e Monotes caloneurus.

Em correspondencia com solos hidrom6rficos e que surgem em plena floresta
aberta, quebrando a sua continuidade, sao revestidas por savanas com arbustos ou
arbustos e arvores. Do estrato lenhoso destas forma,6es, em geral de elementos
esparsos, sao dominantes Piliostigma thonningii, Hymenocardia acida e Terminalia
sericea. Os locais mais dificilmente drenados, como sejam os que correspondem as
superficies de vale aplanadas, recobrem-se duma cobertura herbacea do tipo
"Humidiherbosa", com dominancia de Hyparrhenia e diversas Cyperaceae, quando
muito salpicada dum ou doutro arbusto.

Outra formacao florestal, de facies densa e de porte mais elevado do que a tipica
floresta clara de "panda", ocorre na parte N-NE da area de estudo, em
correspondencia com solos originarios de dep6sitos quartzosos do Kalahari, em
geral de grande possanca e enquadrados em regi6es de clima tropical humido. Sao
componentes principais desta formacao: Marquesia macroura, de folhagem
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persistente e Daniellia alsteeniana, ambas de porte elevado e associadas

frequentemente a outras arb6reas, nomeadamente Berlinia giorgii, Parinari

curatellifolia, Cussonia angolensis e Uapaca spp.. Trata-se de uma comunidade

floristica composta por esp6cies de folhagem persistente e decidua, caracterizando

um meio vegetal mais fechado e deste modo ja propicio a propagacao de epifitas e

de diversas lianas. Esta forma,co florestal, que se pode considerar como um tipo de

floresta densa seca, mas ja de tendencia para formagao florestal humida, encontra-

se frequentemente degradada, em consequencia do corte a que estao sujeitas, por

parte dos madeireiros e carvoeiros, reduzindo-se hoje a pequenos nucleos

disseminados nas formac6es savan6ides, densamente povoados por arbustos.

Na parte central da zona, as manchas de savana com arbustos, dominando

extensas superficies, sucedem-se outras de mata de panda, estas ocupando em

geral as areas mais dissecadas, relacionadas com relevos um tanto expressivos,

dentro do ondulado geral da peneplanicie, e de solos mais aligeirados. A formagao

da savana com arbustos e constituida por uma cobertura herbacea bem

desenvolvida, com dominancia de andropog6neas, e do estrato arbustivo sao

especies caracteristicas: Piliostigma thonningii, Terminalia sericea, Hymenocardia

acida, Erythrina abyssinica, Cussonia angolensis e Entada abyssinica. Relacionadas

com as superficies depressionarias, nomeadamente no que se refere as encostas e

fundos de vales aplanados, sao tipicas as formac6es de savana herbosa, dominadas

em grande parte por coberturas graminosas.

No que respeita aos nucleos de mata de panda, cuja ocorrencia e assinalavel em

numerosos locais desta parte da superficie planaltica, os mesmos apresentam-se

com elevado indice de degrada,cao, correspondendo quase sempre a formac6es

secundarizadas que se patenteiam em varios estadios de desenvolvimento,

consequencia da explora,cao agricola do solo pelo sistema tradicional.

A fracgao mais ocidental da parte norte da area de estudo, em correspondencia com

a peneplanicie de cotas inferiores a 1.000 m, corresponde uma comunidade vegetal

tipica de savana com arbustos. Do estrato herbaceo desta formacao, que

densamente reveste o solo, sao esp6cies dominantes o Andropogon gayanus,

diversas Hyparrhenia e Panicum maximum e, como componentes notaveis do

36



estrato arbustivo, sao de referir, entre outras, Piliostigma thonningii, Cochlospermum
angolensis, Terminalia sericea, Erythrina abyssinica, Acacia sieberana, Combretum
spp. e Cussonia angolensis. Este tipo de vegeta,ao constitui a forma,co climax,
relacionada com clima tropical sub-humido humido ou sub-humido seco e de solos
fersialiticos dominantes.

Aqui, os fundos dos vales, muito apertados, sao definidos por estreitas galerias de
floresta semicaducif6lia que marginam os cursos de agua preenchendo os solos
coluvio-aluvionais que ai ocorrem. Como esp6cies mais representativas citam-se a
Diospyros mespiliformis, Pterocarpus tinctorrius, Lonchocarpus sericeus e Adina
microcephala. 0 imbondeiro (Adansonia digitata) assinala com certa frequ6ncia a
sua presenga nestas galerias, sobretudo nos lugares quentes e humidos de mais
baixa altitude.

Na transigao de savana para comunidade de floresta aberta ou savana bosque do
planalto, os elementos arbustivos adensam-se, sendo al6m disso assinalaveis
diversas componentes arb6reas notaveis como Amblygonocarpus andongensis e
Pterocarpus rotundifolius, em solos psamfticos da area de Pungo Andongo.

Zona Sul

A floresta aberta, ou as suas grada,ces do tipo savana bosque, genericamente
conhecida por "mata de panda", constitui a formacao climatica, que primitivamente
revestia toda a superficie planaltica, correlacionando-se com os solos Ferraifticos
bem drenados. As quebras da continuidade da floresta aberta surgem, naturalmente,
devidas a condicionalismos de caracter local, em que o factor edafico e as
concentra,6es de humidade no solo, mais directamente influenciadas pela presen,a
de niveis freaticos a pouca profundidade, se manifestam pela ocorr6ncia de
comunidades herbaceas. Noutros casos, por6m, a savana com arbustos e as
forma,6es vegetais rasteiras de fei,ao est6pica identificam-se com determinadas
situac6es morfol6gicas de maior altitude.

A floresta aberta 6 a formacao eu melhor caracteriza a regiao fitogeografica sudano-
zambeziaca, na qual se enquadram as superffcies plan.alticas do centro do pafs,
relacionando-se sobretudo com climas tropicais de alternancia de estac6es
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chuvosas bem definidas, com periodos secos prolongados e de baixo grau de

secura do ar.

A "mata de panda" do planalto, de porte pouco elevado, constitui a formac,o vegetal

que nas superficies planalticas se identifica com as areas bem drenadas de solos

Ferraliticos e Paraferraliticos, essencialmente argilaceos. Dado que 6 nestes solos

que se verifica uma acentuada ocupacao rural, a forma,co somente em locais de

dificil acesso ou impraticaveis para a exploraao agricola, sobretudo quando em

correspond6ncia com relevos pronunciados, se podera encontrar ainda na sua fase

primitiva.

Nas comunidades mais bem conservadas de floresta aberta, ou nas de savana

bosque quando em fases adiantadas de regeneragao, as especies de Brachystegia

spiciformis, B. tamarindoides, B. Iongifolia e B. floribunda, considerando-se as duas

primeiras como as mais abundantes em solos mais argilaceos, enquanto que as

duas ultimas se disseminam frequentemente em solos mais leves (Psamo-ferralicos

e Ferraliticos de texturas m6dias). Outras componentes do estrato superior estao

normalmente presentes, como Julbemaria paniculata, que adquire larga dominancia

nos solos de texturas finas, Isoberlinia angolensis, Monotes caloneurus, Parinari

curatellifolia, Pericopsis angolensis e Pterocarpus angolensis.

0 estrato arbustivo da mata de panda, quanto A sua composigao floristica e

densidade de esp6cies, 6 em geral esparso ou fracamente expresso nas formacoes

bem conservadas, nomeadamente quando relacionadas com solos Ferraliticos

argilaceos, limitando-se A presen,a de um numero restrito de esp6cies, como

Monotes caloneurus, Anisophyllea gossweileri, Uapaca benguelensis, Swartzia

madagascariensis, Diplorhynchus condylocarpon, Protea petiolaris e Ochna

mechowiana.

Um aspecto notavel diz respeito A vegeta,co especifica das termiteiras gigantes,

que se distribuem pelas superficies bem drenadas de altitude inferior a 1500 m,

especialmente a E-NE. Entre os elementos normalmente presentes nessas

concentragoes arb6reo-arbustivas destacam-se: Maerua angolensis, Carissa edulis,
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Diospyruos sp., Rhus sp., Lannea antiscorbutica, Sterculia quinqueloba, Cussonia
angolensis, Ziziphus mucronata, Balanites sp. e Sansevieria cylindrica.

A floresta aberta de Brachystegia, Marquesia e Julbemardia, 6 outra comunidade
florestal, tamb6m envolvida na designag5o regional de mata de panda, onde reveste
as superficies planalticas de altitude sensivelmente mais baixa, ocupando as
extensas areas a nordeste, ja de transigao para a aplanagao do Cuanza. Estas
formac6es relacionam-se com solos Psamo-ferralicos, Oxipsamicos e fracamente
ferralicos de texturas m6dias que af se distribuem.

Em correlagao com os solos arenosos, bastante espessos e soltos, que bordejam os
altiplanos de pseudo-estepe, mas ja bem drenados instala-se uma savana bosque,
um tanto fechada, que constitui uma forma degradada dum tipo climacico inicial de
floresta clara, a qual apenas surge em pequenos retalhos ainda relativamente bem
conservados.

Desta ultima formagao, o "mucuv6" - Cryptosepalum pseudotaxus - 6 a componente
arb6rea mais caracteristica, a que se associam diversas esp6cies de Brachystegia,
com B. tamarindoides, B. longifolia e B. spiciformis, al6m de Upaca nitida, Monotes
caloneurus e Parinari curatellifolia.

Outra comunidade natural patente nesta regiao 6 a savana bosque de Isoberlinia
angolensis e Uapaca spp. (U. Gossweileri, U. Benguelensis, U.nitida) surgem nas
superficies mais aplanadas de altitude elevada, relacionando-se com solos
Ferraliticos delgados ou pouco espessos. As manchas mais representativas desta
comunidade ocorrem imediatamente a norte da vila do Mungo, bem destacada no
seio das comunidades degradadas de mata de panda que a envolvem.

Comunidades naturais de savana com arbustos Terminalia, Piliostigma,
Hymenocardia e savanas com arbustos Syzygium, Parinari e Phillippia tamb6m sao
patentes nesta regiao, revestindo a primeira a aplana,co dos 1200-1300 m que se
desenvolve a partir da orla ocidental da Montanha Marginal, relacionadas com solos
Ferralfticos ou Paraferralfticos, onde a mata de panda de Julbernardia, Isoberlinia e
Brachystegia desaparece da planura, passando a confinar-se as abas das formas
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montanhosas e respectivos sop6s de relevo ondulado pronunciado. Aqui, entre as

esp6cies de mais larga dissemina,co destacam-se a Terminalia sericea,

Hymenocardia acida, Acacia macrothyrsa, Piliostigma thonningii, Albizia

antunesiana, Erythrina abyssinica, Combretum spp., Pseudolachnostylis

maprouneifolia, Pterocarpus angolensis, Dombeya quinqueseta e Diplorhynchus

condylocarpon. A segunda, ocupa extens6es consideraveis nas superficies

altiplanicas acima dos 1.700 m e em especial no Bimbe e Calucinga, revestido ai os

solos Oxipsamicos, relacionados com as formac6es arenosas de cobertura. Nestas

superficies mal drenadas e dentro do ondulado caracteristico da aplanacao, a

savana com arbustos instala-se onde quer que se nao verifique retengao ou

escoamento lento de aguas, tal como 6 normal nas situag6es mais suavizadas ou de

perfil conchoidal. Das esp6cies mais comuns e que a caracterizam, destacam-se a

Syzygium guineense, Philippia benguelensis, Parinari curatellifolia, Hymenocardia

acida, Terminalia brachystemma, Psorospermum febrifugum, Albizia antunesiana,

Erythrophleum africanum, Burkea africana e Pterocarpus angolensis. Com uma

distribuigco esparsa, mas sempre presentes, assinalam-se a Protea angolensis,

Strychnos spinosa, Paivaeusa dactylophylla, Faurea speciosa, Maprounea africana,

Ochna sp. e Protea petiolaris.

As pseudo-estepes e prados palustres designados por anharas de alto e de vale

constituem parte da fitocenose da regiao. As anharas de alto, liga-se um tipo de

vegetagao herbacea e de porte rasteiro, bem identificado.

2.5.6. Areas Protegidas

A area onde estao previstos serem implementados sub-projectos nao esta localizada

dentro de nenhuma area protegida declarada of icialmente pelo Governo de Angola

mas esta situada nas proximidades do Parque Nacional da Cangandala (em

Malanje), o santuario da palanca preta gigante (Hippotragus niger variani) e faz

fronteira com a Reserva Natural e Integral do Luando (em Malanje e a norte do Bie).

Estas areas protegidas foram criadas no tempo colonial estao actualmente sob tutela

do Minist6rio do Urbanismo e Ambiente, que esta a desenvolver projectos para a sua

reabilita,ao e normal funcionamento.
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Parque Nacional da Cangandala

O Parque Nacional da Cangandala foi estabelecido como Reserva Integral da
Cangandala pelo Diploma Legislativo n.Q 3529, de 26/12/64 (Boletim Oficial I S6rie
n.L 52) e elevado a condicao de Parque Nacional pelo Diploma Legislativo n.Q 4017,
de 25/6/70 (Boletim Of icial I Serie n.L 147). Os seus limites geograficos estabelecem-
se a 9Q37' a 10902' de latitude Sul e 16934' a 16Q52' de longitude Este. Ocupa uma
area de 630 km2.

Da fauna de maior realce pode mencionar-se a hiena malhada (Crocuta crocuta),
facochero (Phacochoerus aethiopicus), golungo (Tragelaphus scriptus), sitatunga
(Tragelaphus spekel), palanca vermelha (Hippotragus equinus), palanca preta
gigante (Hippotragus niger variant), Kissema (Kobus defassa), nunce (Redunca
fulvorufula), bambi comum (Sylvicapra grimmia) e pacassas (Syncerus caffer nanus).

Esta area esta actualmente a ser reabilitada pelo Ministerio do Urbanismo e
Ambiente e inclui um programa de formagco de fiscais e pastores da palanca, assim
como trabalhos de investiga,co cientifica. 0 Projecto de Conservagco da Palanca
esta a ser implementado pela Universidade Cat6lica de Angola atrav6s do seu
Centro de Estudos e lnvestigagao Cientifica (CEIC) e pretende desenvolver acq6es
de forma,ao e protec,ao da palanca pelo que disturbios e actividade humana nas
proximidades nao sao aconselhaveis.

* Reserva Natural e Integral do Luando

Foi estabelecida como reserva de ca,a por Portaria n.Q 2620, de 16/4/38 (Boletim
Oficial I Serie n.Q 16) e elevado a condi,co de Reserva Natural Integral (R.N.I. do
Luando ou da palanca preta gigante) pelo Diploma Legislativo n.A 2873, de 11/12/57
(Boletim Oficial I S6rie n.0 50). Os seus limites geograficos sao estabelecidos entre
os 10214' a 11L56' de latitude Sul e os 16926' a 18Q01' de longitude Este. A Reserva
Natural e Integral do Luando ocupa uma area de 8.280 km2.

Da fauna de maior realce pode mencionar-se o mabeco (Lycaon pictus), hiena
malhada (Crocuta crocuta), facochero (Phacochoerus aethiopicus), potsmochero
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(Potanochoerus porcus), sitatunga (Tragelaphus spekei), golungo (Tragelaphus

scriptus), palanca vermelha (Hippotragus equinus), palanca preta gigante

(Hippotragus niger variani), kissema (Kobus defassa), nunce (Redunca fulvorufula),

bambi comum (Sylvicapra grimmia) e oribi (Ourebia oureb,).

Actualmente e devido a guerra sabe-se pouco sobre a situagao da fauna nesta

reserva, mas devido a sua importancia a sua reabilita,co esta dentro das actividades

do Minist6rio do Urbanismo e Ambiente para o bi6nio 2007/2008.

2.5.7. Areas de lmportancia Biol6gica, Hist6rica e Geol6gica

Existem outras areas de importancia biol6gica, hist6rica e geol6gica que limitam e

circundam as areas protegidas e que estao nas proximidades dos municipios

seleccionados. Estas incluem:

* 0 Monte do Moco situado na provincia do Huambo, a sul do municfpio do

Londuimbali. Este 6 o ponto mais alto de Angola com 2.619 metros e 6 o

habitat de principais esp6cies end6micas da avifauna de Angola;

* 0 Morro de Santo Ant6nio na provincia do Huambo, municipio do Bailundo

onde se encontra o tumulo do rei Ekuikui;

* Nascente de aguas termais na provincia do Huambo, municipio do Alto

Hama;

* Estatua do Cristo Rei na provincia do Bi6, no municipio da Camacupa. Este

ponto demarca o centro geografico de Angola;

* Os Tumulos da Rainha Nginga Mbandi e de Ngola Mbandi na provincia de

Malanje, no municipio de Kwaba-Nzogi;

* Em Malanje destacam-se ainda as Quedas de Agua de Kalandula, as

Pedras Negras de Pungo Andongo, as Furnas do Cacolo, as Ruinas de

Cacumbo e locais como o Salto do Cavalo, Cutato e Binga.

Estes locais sao de extrema importancia para o pais particularmente do ponto de

vista hist6rico pelo que quaisquer projectos que possam causar danos irreversiveis a

este patrim6nio devem ser evitados por este projecto.
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2.6. Coordena,io e Implementa,co do Projecto

O Ministerio da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MINADER) sera responsavel
pela implementa,ao geral do projecto. 0 MINADER devera responder directamente
ao Banco Mundial e FIDA dando pormenores da gestao do projecto incluindo o
alcance dos seus objectivos. Isto inclui a gestao dos recursos de uma forma
transparente e efectiva.

A implementa,co tera como base os seguintes principios:

(i) Re-focar a interven,co do Governo no sector da agricultura no seu
mandato a nivel provincial e municipal e no fortalecimento da sua
capacidade para implementar esta tarefa;

(ii) Contratar fornecedores de servi,os privados e nao-governamentais para
aquelas actividades onde estes poderao ser mais efectivos;

(iii) Um abordagem participativa com base na demanda dos grupos de
interesse, onde o planeamento, implementa,co e monitoria seja conduzido
ao nfvel do municfpio; e

(iv) Papeis e responsabilidades claramente definidas.

2.6.1. Implementacao a Nivel Nacional

Sera criado um Comite de Coordena,co do Projecto (CCP) para fornecer uma
orienta,co estrategica e ira congregar os principais 6rgaos do MINADER que
tenham fun,6es relevantes para a implementa,co do projecto. 0 CCP sera
responsavel pela gestao do projecto incluindo a aprova,co dos pianos de trabalho e
orgamentos. 0 CCP ira garantir a coordena,co entre os objectivos definidos pelo
MINADER e as actividades das outras agencias dentro ou fora do MINADER,
inclufdo os tres Governos Provinciais (que tem um estatuto equivalente ao de um
Ministerio). A composi,co do CCP sera definida durante a fase de avalia,co
preliminar do projecto.
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Uma vez que o sistema da administra,co publica angolana nao tem condi,6es para

implementar este projecto, uma Unidade de Implementa,cio do Projecto (UIP)

sera criada no MINADER, que sera responsavel pela gestao das quest6es

fiduciarias, em conformidade com os padr6es e requisitos acordados com o Banco

Mundial e FIDA, e gerir o projecto de acordo com o Documento do Projecto (PAD).

Dada a natureza e os objectivos do projecto a UIP sera criada dentro da estrutura do

Instituto de Desenvolvimento Agrario (IDA), sendo que o Director Geral do IDA sera

o gestor publico do projecto a nivel executivo, totalmente responsavel pela gestao do

projecto.

O Coordenador da UIP sera orientado pelo Director Geral do IDA em termos das

quest6es operacionais e sera guiado pela presidencia do Vice Ministro para as

quest6es estrat6gicas. Os gestores provinciais do projecto irao participar

regularmente nas reuni6es do CCP, com enfase principal na monitoria do progresso

alcan,ado e definindo as medidas relevantes para melhorar a performance do

projecto. A UIP ira incluir um Coordenador do Projecto, um especialista em gestao

financeira, um oficial de aquisi,6es, um contabilista (t6cnico do IDA) e um tecnico

responsavel pelas acq6es de monitoria e avalia,co.

Uma Unidade de Assistencia Tecnica (UAT) sera criada a nivel provincial e sera

composta de pessoal t6cnico. 0 numero de pessoas e a sua experiencia sera

definido durante o processo de pr6-avalia,co. A UAT estara sedeada numa das

capitais provinciais dentro da area do projecto e ira apoiar as provincias e municipios

seleccionados. 0 Coordenador do Projecto ira coordenar a UAT e ambos estao

sedeados na mesma capital provincial.

Uma sec,co especializada para a monitoria e avalia,co sera criada dentro da UIP

e um sistema de gestao de informa,co sera preparado de acordo com os requisitos

do Banco Mundial e do FIDA, assim como com os procediimentos para recolha de

informa,co e elabora,co de relat6rios.

O MINADER ira encomendar duas avalia,6es aos resultados do projecto assim

como aos indicadores de impacto, a serem realizadas a meio-termo e no final do
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projecto. Do mesmo modo serao feitas revis6es anuais aos sub-projectos de forma a
assegurar a implementa,co e monitoria do Quadro de Gestao Ambiental e Social e
para a identifica,co de potenciais impactes cumulativos.

2.6.2. lmplementa,co a Nivel Provincial

As Unidades Provinciais de Implementa,co do Projecto (UPIP) serao criadas dentro
do IDA em cada uma das provincias seleccionadas (Bi6, Huambo e Malanje), para
conduzir a gestao operacional do projecto. As UPIP serao preenchidas com pessoal
tecnico e administrativo (gestao financeira e aquisi,cao) para garantir que a
implementa,ao do projecto esteja em harmonia com os padroes fiduciarios
acordados com o Banco Mundial e FIDA. Estas irao igualmente fornecer o apoio e a
forma,co para as unidades locais de implementa,ao (como por exemplo as EDAs,
servi,os municipais, etc.) ou para fornecedores de serviAos contratados.

Serao criados Comites Provinciais de Coordenacao do Projecto (CPCPs) para
fornecer a coordena,ao e lideran,a a nivel provincial. Os CPCPs serao presididos
pelo Vice-governador e irao incluir o Director Provincial da Agricultura, relevantes
membros do Conselho Provincial, o Director Provincial do IDA, representantes dos
municipios, a Camara de Com6rcio e organiza,oes de agricultores familiares (a
serem confirmados durante a fase de pr6-avalia,co). 0 CPCP ira monitorar o
progresso do projecto na provincia e tomar decis6es que estejam de acordo com os
objectivos e arranjos institucionais previamente definidos. Cada CPCP ira incluir um
Coordenador Provincial de Projecto, um contabilista, um oficial de aquisi,6es, um
oficial responsavel pela monitoria e avalia,co assim como assistencia t6cnica
fornecida por especialistas de acordo com as necessidades dos sub-projectos.

2.6.3. lmplementagao a Nivel Municipal

Serao criados Comites Municipais de Coordena,io do Projecto (CMCPs) para
fornecer a coordena,co e lideran,a a nivel municipal. Os CMCPs serao presididos
pelo Administrador Municipal e irao incluir o chefe da Estag,o de Desenvolvimento
Agricola (EDA), assim como representantes das ONGs e organiza,6es camponesas
envolvidas no projecto.
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Dada a natureza do projecto, a implementagco a nivel municipal 6 extremamente

importante para alcan,ar os objectivos do projecto. No entanto, a capacidade

administrativa a nivel municipal 6 geralmente reduzida. 0 projecto vai providenciar

assist6ncia t6cnica direccionada para que os municipios possam recuperar a sua

capacidade para implementar actividades a este nivel. 0 enfoque do projecto sera

nos escrit6rios locais do IDA, que serao responsaveis por trabalharem de acordo

com as suas fun,6es correntes, Outros servi,os publicos a nivel municipal serao

chamados para dar resposta nas suas respectivas areas de interven,ao.

Onde habilidades especiais e/ou vantagens comparativas sao identificadas, o

projecto vai procurar formas de colabora,cao com as ONGs, operadores privados e

associa,oes, atrav6s da sub-contrata,6es formais ou acordos de parceria.
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3. Requisitos de Gestio Ambiental e Social

Nesta seccao e para definir os parametros do Quadro de Gestao Ambiental e Social
sao revistos varios documentos sobre as poifticas operacionais e procedimentos do
Banco Mundial relevantes para este projecto.

* Manual Operacional do Banco Mundial (Politicas Operacionais e
Procedimentos do Banco) - Avaliagao Ambiental, OP/BP 4.01 (Janeiro de
1 999)

* Manual Operacional do Banco Mundial (Polfticas Operacionais e
Procedimentos do Banco) - Habitats Naturais, OP/BP 4.04 (Junho de 2001)

* Manual Operacional do Banco Mundial (Polifticas Operacionais) - Controlo de
Pragas e Parasitas, OP 4.09 (Dezembro de 1998)

* Manual Operacional do Banco Mundial (Polifticas Operacionais e
Procedimentos do Banco) - Povos Indigenas, OP/BP 4.10 (Julho de 2005)

* Manual Operacional do Banco Mundial (Polifticas Operacionais e
Procedimentos do Banco) - Recursos Culturais Ffsicos, OP/BP 4.11 (Julho de
2005)

* Manual Operacional do Banco Mundial (Poifticas Operacionais e
Procedimentos do Banco) - Reassentamento Involuntario, OP/BP 4.12
(Dezembro de 2001)

* Manual Operacional do Banco Mundial (Poifticas Operacionais) -
Reassentamento lnvoluntario, OP/BP 4.12 - Anexo A (Dezembro de 2001)

* Manual Operacional do Banco Mundial (Polfticas Operacionais) - Florestas,
OP 4.36 (Janeiro de 2002)

* Manual Operacional do Banco Mundial (Poilticas Operacionais e
Procedimentos do Banco) - Seguranca de Barragens, OP/BP 4.37 (Outubro de
2001)

* Manual Operacional do Banco Mundial (Poifticas Operacionais e
Procedimentos do Banco) - Projectos em Vias Navegaveis Internacionais,
OP/BP 7.50 (Junho de 2001)
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* Manual Operacional do Banco Mundial (Politicas Operacionais e

Procedimentos do Banco) - Projectos em Areas Disputadas, OP/BP 7.60

(Junho de 2001)

Esta revisao 6 feita para alcancar os seguintes objectivos:

* Garantir que o projecto proposto seja ambientaimente seguro; e

* Avaliar a relevancia desses documentos em relacao ao projecto proposto.

As politicas operacionais abaixo discutidas tomam em considera,co o facto de que as

listas de verifica,co do Quadro de Gestao Ambiental e Social (constantes nos anexos

deste documento) foram elaboradas para identificar os potenciais impactes dos sub-

projectos a serem financiados no ambito deste projecto e para apoiar directamente as

comunidades e as equipas de extensao a desenvolver medidas praticas para evita-los

ou mitiga-los. Do mesmo modo, se as autoridades governamentais determinarem que

um trabalho de planeamento mais detalhado 6 necessario, eles podem solicitar, com

base nas politicas abaixo indicadas, que um Piano de Gestao Ambiental (PGA) seja

elaborado antes de se dar inicio ao processo de aprovacao dos sub-projectos.

3.1. Avaliaqio Ambiental (OP & BP 4.01)

A Politica Operacional do Banco Mundial sobre Avalia,co Ambiental indica que um

determinado grau de avalia,co ambiental 6 exigido para todos os projectos de

desenvolvimento financiados pelo Banco.

Neste contexto o Banco Mundial recomenda uma gama de instrumentos podem ser

utilizados para satisfazer os seus requisitos em termos de avaliacao ambiental. No

entanto, considerando as dimensoes ambientais e sociais deste projecto foi proposto

a elaboragao de um Quadro de Gestao Ambiental e Social, uma vez que este

analisa de uma forma mais abrangente tanto as politicas do Banco Mundial como a

legislacao ambiental em vigor em Angola. Tal como definido no Capftulo 1 o ESMF

ajuda no estabelecimento de procedimentos e metodologias claras para

planeamento ambiental e social, revisao, aprova,co e implementacao de sub-

projectos para serem financiados no ambito do projecto.
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De acordo com a Politica Operacional 4.01 o Banco Mundial classifica os projectos
propostos dentro de uma das suas quatros categorias, dependendo do tipo,
localizacao, sensibilidade e escala do projecto e a natureza e magnitude dos
potenciais impactos ambientais. Estas categorias sao as seguintes:

(a) Categoria A: Um projecto proposto 6 classificado na Categoria A se for
provavel que resulte em impactos ambientais adversos significativos e de
caracter sensivel, diverso ou sem precedentes. Estes impactos podem
afectar uma area mais extensa do que os locais ou instalac6es onde

ocorrem as actividades fisicas. Para um projecto de Categoria A, o
solicitante 6 responsavel pela preparacao de um relat6rio, geralmente um
EIA (ou uma avalia,co ambiental regional ou sectorial adequada e
exaustiva).

(b) Categoria B: Um projecto proposto 6 classificado Categoria B quando os
seus potenciais impactes ambientais adversos sobre as popula,6es
humanas ou areas ecologicamente importantes, incluindo ecossistemas

aquaticos, florestas, pastos e outros habitats naturais, sejam menos s6rios
do que os previstos para os projectos de Categoria A. Estes impactes sao
especificos ao local do projecto; poucos ou nenhum deles sao
irreversiveis, e na maioria dos casos as medidas mitigadoras podem
rapidamente ser preparadas.

(c) Categoria C: Um projecto proposto 6 classificado com a Categoria C se a
possibilidade de impactes ambientais adversos for minima ou nao
existente. Al6m da analise ambiental preliminar, nao se exige nenhuma
outra accao de Avalia,co Ambiental adicional para um projecto da
Categoria C.

O presente projecto enquadra-se na Categoria B tal como descrito na documentacao
do projecto. Esta analise 6 acertada uma vez que os impactes dos projectos estao
localizados nos locais de implementacao dos mesmos, sendo que muito poucos
serao irreversiveis e em todos os casos medidas de mitiga,co podem ser elaboradas
como parte dos pianos de gestao ambiental dos sub-projectos. No entanto, nao se
pode descartar a possibilidade de determinados impactes virem a ser maiores,
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particularmente a quando da utiliza,co dos recursos hidricos. Dado a natureza do

projecto e sua localiza,co geografica uma analise exaustiva sobre os possiveis

impactes cumulativos necessita de ser considerada na fase de avalia,co preliminar.

Uma Avalia,co Ambiental (AA) tipica devera:

* Avaliar os potenciais riscos e impactes ambientais do projecto na sua area de

execu,ao;

* Examinar as alternativas ao projecto;

* Identificar formar de melhorar o processo de selec,co, planeamento, desenho e

implementa,co dos sub-projectos atrav6s de medidas de preven,co, minimiza,co,

mitiga,co ou compensa,ao para os impactes ambientais adversos e aumentando

os impactes positivos;

* Incluir um processo de mitiga,co e gestao dos impactes ambientais adversos

durante a implementa,co do projecto;

* 0 Banco encoraja a defini,co de medidas preventivas ao inv6s de medidas de

mitiga,co ou compensa,ao, onde for viavel e possivel.

Dependendo da natureza e ambito da AA os seguintes factores precisam de ser

levados em considera,co de uma forma integrada:

* 0 ambiente natural (ar, agua e terra);

* A saude e seguran,a publica;

* Os aspectos sociais (reassentamento involuntario, povos indigenas e

propriedade cultural);

* Aspectos ambientais transfronteiri,os e globais;

* Os resultados de estudos ambientais sobre o pais;

* 0 quadro politico, legislativo nacional e as capacidades institucionais

relacionadas com aspectos ambientais e sociais;

* As obriga,6es do pafs relativas as actividades do projecto em rela,co aos

acordos multilaterais de ambiente.
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E polftica do Banco que uma AA seja realizada o mais cedo possivel no
processamento do projecto que seja integrado com as analises econ6micas,
financeiras, institucionais, sociais e tecnicas do projecto proposto.

A solicita,co do trabalho de AA 6 da responsabilidade do solicitante e o Banco
procede a uma revisao dos resultados e recomenda,6es da AA para determinar se
essas fornecem uma base adequada para o processamento do projecto para efeitos
de financiamento do Banco. Uma vez que o solicitante tenha terminado ou
parcialmente terminado o trabalho de AA, o Banco rev6 para garantir a sua
consist6ncia com esta politica. 0 Banco pode, quando apropriado, solicitar estudos
adicionais aos ja realizados pela AA, incluindo consultas publicas e divulga,cao dos
resultados obtidos.

De acordo com a OP 4.01 antes que o Banco proceda a avalia,co do projecto o
relat6rio de Avalia,co Ambiental deve ser tornado publico para que os grupos
afectados pelo projecto e as organiza,6es nao governamentais possam emitir as
suas opinioes. Assim que o Banco receber oficialmente o documento um resumo
deste 6 tornado publico atrav6s da sua InfoShop. A solicita,co da elabora,ao do
ESMF (este documento) e a sua disponibiliza,co ao publico sao passos que colocam
este projecto de acordo com os requisitos da OP 4.01.

Tal como referido anteriormente os sub-projectos que podem ser financiados no
ambito deste projecto, quer seja que for atrav6s do fundo agricola produtivo ou dos
micro-cr6ditos e que podem provocar impactes adversos ao ambiente, pelo que o
presente Quadro para a Gestao Ambiental e Social foi elaborado com instrumento de
identifica,ao desses impactes e prepara,co de medidas de mitiga,co. Alguns dos
sub-projectos que devem merecer uma avalia,cao ambiental incluem a constru,co de
canais de irriga,co, mercados, mecaniza,co agricola, reservat6rios comunitarios e
distribui,co de fertilizantes. Neste ultimo sub-projecto devera ser incluida uma analise
ambiental como parte integrante da sua prepara,co, uma vez que potenciais
impactes sobre o ambiente e qualidade de vida das pessoas podem surgir atrav6s do
programa de distribui,co de fertilizantes.
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A necessidade da elabora,co de EIA depende da natureza do projecto e deve estar

em consonancia com os requisitos do Decreto sobre a Avalia,co de Impacte

Ambiental (AIA). A interpreta,ao deste Decreto deve ser feita com o auxilio dos

t6cnicos do Minist6rio do Urbanismo e Ambiente (a nivel central) e dos t6cnicos das

Direc,6es Provinciais da Agricultura, Pescas e Ambiente (a nivel provincial),

particularmente do Departamento do Ambiente. Por exemplo, a constru,ao de

barragens ou canais de irriga,co, distribui,co de fertilizantes a larga escala,

constru,co de vias de acesso que incluam desmata,co ou que possam provocar

fen6menos erosivos devem ser objectos da realiza,co de EIA. Outros projectos

poderao ser objecto de um estudo ambiental estrategico sempre que o seu impacte

seja mrnimo mas que necessita de ser devidamente determinado.

3.2. Habitats Naturais (OP & BP 4.04)

O Banco, apoia a protec,co, manuten,co e reabilita,co dos habitats naturais e as

suas fun,6es nos seus estudos econ6micos e sectoriais. 0 Banco apoia e espera que

os solicitantes tratem cuidadosamente a gestao dos recursos naturais, a fim de

assegurar oportunidades para o desenvolvimento ambientalmente sustentavel.,

No contexto do desenvolvimento e implementa,co do actual projecto os seguintes

elementos das politicas do Banco sao aplicaveis:

* A conservac,o de habitats naturais e o melhor uso da terra mediante o

financiamento de projectos que visem a integrar ao desenvolvimento nacional

e regional a conserva,co dos habitats naturais e a manuten,co das suas

fun,6es ecol6gicas, assim como a reabilita,ao de habitats naturais

degradados;

* 0 Banco nao apoia projectos que, no parecer do Banco, causem uma

conversao ou degradacao substancial dos habitats naturais essenciais;

* Sempre que possivel, os projectos financiados pelo Banco sao localizados em

terrenos ja convertidos (exclusive quaisquer terrenos que no parecer do Banco

tiverem sido convertidos prevendo o projecto). 0 Banco nao apoia projectos

que possam causar uma conversao substancial de habitats naturais a menos

que nao haja alternativas viaveis para o projecto e a sua localiza,co e analises
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abrangentes demonstrem que os beneficios gerais do projecto compensem de
forma substancial os custos para o ambiente. Se a avalia,co ambiental indicar
que um projecto vai converter ou degradar substancialmente os habitats
naturais, o projecto incluira as medidas de alfvio que o Banco considerar
aceitaveis. Essas medidas incluem, quando forem apropriadas, minimiza,ao
da perda do habitat (isto 6, reten,co estrat6gica do habitat e restaura,ao
depois da constru,ao) e estabelecimento e manuten,co de uma area protegida
ecologicamente semelhante.

Considerando que o presente projecto esta direccionado aos agricultores familiares o
seu impacte sobre os habitats naturais sera reduzido. No entanto 6 importante que no
processo de selec,co das areas sejam tidas em considera,co as areas de
importancia biol6gica apresentadas no Capitulo 2. Da mesma forma devem ser
cumpridos os requisitos legais apresentados no Capitulo 4 particularmente sobre
habitats naturais sensiveis com os cursos de rios e suas margens, lagos e lagoas,
florestas, zonas de importancia para a avifauna angolana e zonas de importancia
cultural.

Os sub-projectos deverao, sempre que possivel, ser localizados em areas onde nao
haja necessidade de uma altera,co ou transforma,co de habitats naturais pristinos.
Uma vez que o projecto devera incluir a aquisi,ao de terra para projectos agricolas ou
para constru,co e reabilita,ao de infra-estruturas (por exemplo, estradas de acesso)
6 importante que sejam considerados os potenciais impactes sobre os habitats
naturais. Estas considera,6es podem ser feitas com base na ausculta,ao as
comunidades e o envolvimento de equipas de extensao dotadas de listas de
verifica,co ambiental adequadas ao contexto da areas e de m6todos de planeamento
para identificar os potenciais impactes dos sub-projectos. Com base nessa
metodologia deverao entao ser propostas as medidas para evitar a degrada,co dos
habitats naturais, onde possivel, assim como a apresenta,co de medidas de
mitiga,co.

Uma vez que poderao ser implementados sub-projectos relacionados com a
aquisi,ao de terrenos para a agricultura, constru,ao de barragens assim como vias
de acesso esta poiftica podera ser accionada. Estes sub-projectos poderao estar
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localizados em areas ja degradadas mas devido a dimensao do projecto poderao

atingir novas areas onde possam existir habitats naturais sensiveis importantes a

fauna e flora local.

No caso desta politica a ser accionada deverao ser utilizadas as listas de verificacao

do ESMF, assim como as fichas de apoio e metodos de planeamento em anexo.

Essas fichas irao garantir que os potenciais impactes dos sub-projectos nos habitats

naturais, reservas ou areas protegidas sao devidamente identificados e que medidas

de mitiga,co para minimizar ou evitar estragar assim como formas de compensagao

sao definidas.

3.3. Controlo de Pragas e Parasitas (OP &BP 4.09)

O Banco apoia uma estrategia que promove o uso de metodos de controlo biol6gicos

ou ambientais e reduz a dependencia de pesticidas quimicos sinteticos. Nos projectos

financiados pelo Banco, o solicitante deve contemplar as quest6es de controlo de

pragas e parasitas no contexto da avaliacao de impacte ambiental do projecto. 0

Banco utiliza varios meios para avaliar os m6todos de controlo de pragas no pais e

para apoiar uma gestao integrada de pragas (IPM) assim como o uso seguro de

pesticidas agricolas. Isto inclui estudos economicos e sectoriais, avalia,6es

ambientais sectoriais e especificas de um projecto, avalia,ces participativas de

m6todos IPM e projectos de ajuste ou de investimento, e seus componentes, que

tenham por objectivo especifico apoiar a adopgco e utilizacao do IPM.

Nas opera,6es agricolas financiadas pelo Banco, as pragas sao normalmente

controladas atraves de m6todos IPM, tais como controle biol6gico, praticas de cultivo,

e desenvolvimento e uso de variedades que sejam resistentes ou tolerantes a praga.

O Banco pode financiar a compra de pesticidas quando o seu uso se justificar no

ambito de um m6todo IPM.

A compra de qualquer pesticida num projecto financiado pelo Banco fica sujeita a

uma avaliacao da natureza e grau dos riscos associados ao uso do mesmo, levando

em considera,co o uso proposto e os usuarios previstos. Em relacao a classificacao

de pesticidas e suas formula,6es especificas, o Banco segue a Classificapao
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Recomendada de Pesticidas em Funcao do Perigo e Normas para Classificacao
(Genebra: WHO 1994-95) da Organiza,co Mundial de Saude. A selec,co e uso de
pesticidas em projectos financiados pelo Banco baseia-se nos seguintes crit6rios:

(a) Devem ter efeitos adversos minimos na saude humana.

(b) Devem ter sua eficacia comprovada no combate as especies alvo.
(c) Devem ter um efeito minimo nas especies que nao sao o alvo da sua aplica,co

e no ambiente natural. Os m6todos, momento e frequencia da aplica,co de
pesticidas devem minimizar os danos aos inimigos naturais das esp6cies alvo.
Os pesticidas usados em programas de saude publica tem de ter demonstrado
serem in6cuos para os habitantes e animais dom6sticos nas areas tratadas,
bem como para as pessoas que os aplicam.

(d) 0 seu uso tem de levar em conta a necessidade de se evitar o
desenvolvimento de resistencia nos parasitas.

O Banco exige que todos os pesticidas por ele financiados sejam fabricados,
embalados, rotulados, manuseados, armazenados, eliminados e aplicados de acordo
com padroes aceitaveis pelo Banco. 0 Banco nao financia formulac6es que se
encaixem nas categorias IA e IB da OMS, ou formulac6es da Classe II, se (a) o pais
nao exigir restricoes a sua distribuigco e uso; ou (b) se existir a probabilidade de eles

serem utilizados por, ou serem acessfveis a, pessoal sem preparagco profissional,
agricultores, ou outros que nao disponham de formacao, equipamento, e instala,oes
para manusear, armazenar e aplicar adequadamente estes produtos.

Os tipos de sub-projectos propostos neste Projecto que possamr resultar na
introducao e/ou expansao de actividades de gestao de pragas incluem a melhoria da
produtividade do gado, sub-projectos agricolas, pequenos sub-projectos de irriga,co,
e constru,co de mercados de produtos pecuarios. No entanto, nao esta prevista a
utilizacao em massa de pesticidas neste projecto, pelo o impacte adverso sera
reduzido. As ferramentas e procedimentos de implementa,co do ESMF estao
elaboradas para identificar o potencial para a introducao e/ou expansao de
actividades de gestao de pragas nos sub-projectos. Isto inclui a elaboracao de um
plano de gestao de pragas.
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Por outro lado, o tipo pesticidas a serem utilizados (por exemplo, insecticidas,

fungicidas, acaricidas, herbicidas, fumegantes, moluscicidas, etc.) deverao ser

aqueles aprovados e autorizados na lista elaborada pelo MINADER atrav6s da sua

Direc,co Nacional da Agricultura, Pecuaria e Florestas. Esta lista assim como a lista

de pesticidas tanto do grupo de toxicidade I e II com venda proibida devera ser

distribuida aos beneficiarios dos sub-projectos e entidades responsaveis pela sua

implementa,co a nivel provincial e municipal (ver listas nos Anexos XX e XX).

Neste contexto todos os sub-projectos que envolvam a compra de pesticidas ou

equipamento para a sua aplica,co e o aumento no uso de pesticidas nao serao

financiadas pelo Banco at6 que a experi6ncia demonstre que existe capacidade local

para lidar com os impactes sociais e ambientais resultantes do uso de pesticidas tal

como descrito acima na OP 4.09. Esta capacidade devera ser desenvolvida atrav6s

de formacao directa aos beneficiarios assim como as equipas de extensao que serao

responsaveis pelo acompanhamento directo dos sub-projectos a nivel comunal. Os

t6cnicos das EDAs locais deverao ser capazes de determinar a exist6ncia ou nao de

capacidade para lidar com pesticidas sem agredir o ambiente. No entanto, tendo em

conta a dimensao territorial do projecto 6 recomendado a elaboracao de um Plano de

Gestao de Pragas regional que integre as tr6s provincias em questao. Este plano

deve ser elaborado com base nas recomendac6es contidos nos anexos.

3.4. Povos Indigenas (OP & BP 4.10)

Esta politica contribui com a missao do Banco de reduzir a pobreza e promover o

desenvolvimento sustentavel assegurando que o processo de desenvolvimento

respeite plenamente a dignidade, os direitos humanos, as economias e as culturas

dos Povos Indigenas. Em todas as propostas de financiamento de projectos

apresentadas ao Banco que afectem os Povos Indigenas, o Banco exigira que o

mutuario realize um processo de consulta livre, pr6via e informada.

O Banco somente financia o projecto caso os resultados desta consulta livre, previa e

informada indicarem um amplo apoio ao projecto por parte da comunidade dos Povos

Indigenas afectados. Os projectos financiados pelo Banco incluem as seguintes

medidas:
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(a) evitar potenciais efeitos negativos nas comunidades de Povos Indfgenas; ou

(b) quando estes efeitos negativos nao puderem ser evitados, deverao ser
minimizados, mitigados ou compensados.

Os projectos financiados pelo Banco tambem sao elaborados de forma a garantir que
os Povos Indfgenas recebam beneficios sociais e econ6micos culturalmente

adequados e que incluam a questao do g6nero e da intergera,co.

Para a finalidade desta politica, o termo "Povos Indigenas" sera usado de forma

generica para se referir a um grupo distinto, vulneravel, social e cultural que possua

as seguintes caracteristicas em diferentes graus:

(a) auto-identifica,co como membros de um grupo cultural indigena distinto, sendo
que os outros reconhecem esta identidade;

(b) liga,co colectiva a habitat geograficamente distinto ou a territ6rio ancestral na
area do projecto e a recursos naturais neste habitat e territ6rio;

(c) institui,6es culturais, econ6micas, sociais ou polifticas tradicionais separadas

da sociedade e cultura dominante; e

(d) um idioma indigena, muitas vezes diferente do idioma oficial do pais ou regiao.

Uma vez que na area onde o projecto esta localizado nao existem povos indigenas tal

como definidos pela OP 4.10, nao serao preparadas medidas especiais de modo a
salvaguardar a implementa,co desta politica.

3.5. Recursos Culturais Fisicos (OP/BP 4.11)

0 Banco considera que os recursos culturais fisicos sao importantes fontes de valor
hist6rico e cientifico como bens para o desenvolvimento econ6mico e social, tamb6m
sao parte integrante da identidade e praticas culturais das popula,6es. A perda de
tais recursos 6 irreversivel mas felizmente pode ser evitada. Desta forma o objectivo
da politica sobre recursos culturais fisicos 6 de evitar ou mitigar os impactes adversos
sobre os recursos culturais fisicos como consequ6ncia de projectos de
desenvolvimento financiados pelo Banco.
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Os procedimentos do Banco Mundial para evitar qualquer estrago aos recursos

culturais fisicos incluem:

* Consulta com as autoridades locais e habitantes para identificar sftios

conhecidos ou possiveis durante a planifica,co dos sub-projectos;

* ldentificacao dos locais dos sub-projectos para evitar sitios hist6ricos e

culturais;

* Procedimentos de contrata,co de construtores incluem a possibilidade de

encontrar tais locais de forma que se tal aconte,a sejam paradas as obras at6

novas orientac6es do governo.

Embora Angola e as tres provincias em questao sejam ricas em monumentos e locais

de interesse hist6rico e cultural, nao existem tais locais nos lugares identificados para

a implementacao dos sub-projectos. No ponto 2.5.7. sao apresentados alguns desses

locais mas que nao estao dentro das areas seleccionadas embora alguns deles

estejam pr6ximos.

No entanto, ha possibilidades de existirem cemiterios sagrados, locais para rituais

sagrados e outros locais de interesse cultural para as comunidades, pelo que as

autoridades tradicionais devem sempre ser contactadas. Para tal, precau,6es devem

ser tomadas, particularmente atrav6s da consulta directa aos beneficiarios e de outras

partes interessadas e/ou afectadas, na fase de elabora,&o dos sub-projectos de

modo a evitar que haja o perigo de se danificar tais locais. Uma vez que as

comunidades irao desenvolver os sub-projectos com o apoio das equipas de

extensao e autoridades municipais e comunais, estas serao treinadas no uso das

listas de verifica,co do ESMF e outras ferramentas para garantir que os recursos

culturais fisicos sao identificados durante a fase de planeamento do sub-projecto e

medidas apropriadas para nao danificar tais recursos evitar serao elaboradas.

3.6. Reassentamento Involuntario (OP & BP 4.12)

A experiencia do Banco indica que se o reassentamento involuntario em projectos de

desenvolvimento, nao for complementado com medidas atenuantes, causa, muitas
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vezes graves riscos econ6micos, sociais e ambientais. Desta forma esta politica 6
aplicada as actividades de um sub-projecto que estejam relacionadas com a
aquisigcao de terra e mudancas no acesso aos recursos. Ela 6 igualmente aplicavel
independentemente das pessoas afectadas tenham de ser reassentadas num outro

local. Para tal o Banco exige uma Plano de Acgco para Reassentamento (RAP) para

qualquer projecto que de forma involuntaria obrigue a remo,co de pessoas da terra
ou de recursos produtivos e que resulte no seguinte:

(i) reassentamento ou perda de abrigo;

(ii) perda de activos ou de acesso a activos;

(iii) perda de fontes de renda ou meios de sobreviv6ncia, quer as pessoas
afectadas tenham ou nao que se deslocar para outra area; ou

(iv) restri,co involuntaria de acesso a parques localmente demarcados por lei,
causando impactos adversos aos meios de subsistencia de pessoas

deslocadas.

A natureza e escala dos sub-projectos propostos nao pretendem desalojar pessoas

na area de intervengao do projecto. Os sub-projectos relacionados com as
componentes do Fundo de Garantia de Micro-cr6ditos e Fundo Agrfcola Produtivo
podem resultar no desalojamento de pessoas. Estes sub-projectos incluem a
aquisigao de terrenos, a construgco de pequenas infra-estruturas como represas e
armaz6ns. Desta forma as familias afectadas deverao ser reassentadas e/ou
compensadas de forma justa e com base em crit6rios previamente definidos e
discutidos com as pessoas afectadas e autoridades locais. Dada a dimensao do
projecto 6 recomendado a elaboracao de um Plano de Acgco Regional para

Reassentamento das popula,ces. Os crit6rios para essa actividade estao descritos
em forma de lista de verificagco no Capitulo 5 e Anexo 7 deste documento.

Em adigco um documento contendo uma Estrutura de Politica de Reassentamento
(RPF) sera elaborada e sempre que for necessario o reassentamento serao utilizados
os instrumentos de planifica,co e implementa,co nele contidos. A RPF descreve
quando 6 necessaria a prepara,co de um Plano de Ac,co para Reassentamento e
como prepara-lo.
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3.7. Florestas (OP & BP 4.36)

O objectivo desta politica e de apoiar os solicitantes a aproveitar o potencial das

florestas para reduzir a pobreza de forma sustentavel e para integra-las no processo

de desenvolvimento sustentavel, de modo a proteger os seus valores e servi,os

ambientais a nivel local e global.

O Banco utiliza avalia,6es ambientais, avalia,6es sobre a pobreza e outros estudos

para determinar a importancia econ6mica, ambiental e social das florestas de modo a

identificar se os projectos que financiam podem ter impactes adversos sobre as

florestas e desta forma incorporar medidas de mitiga,co.

Desta forma o Banco nao financia projectos que possam implicar uma degrada,ao ou

conversao significativa das areas florestais criticas e habitats naturais essenciais pelo

que devem sempre ser encontradas alternativas viaveis para o projecto e sua

localiza,ao. No entanto, sempre que uma analise pormenorizada demonstra que os

beneficios globais do projecto sao substancialmente superiores aos dos custos

ambientais, o Banco pode financiar desde que se adoptem medidas de mitiga,co. 0

Banco nao financia projectos que vao contra os acordos multilaterais de ambiente.

Uma vez que neste projecto nao sao incluidas quaisquer projectos de planta,co,

assim como de explora,co comercial dos recursos florestais e produ,co de lenha e

carvao esta politica podera nao ser aplicada. No entanto, podem existir sub-projectos

que devido a sua natureza podem provocar um aumento do corte de arvores para

lenha e produ,ao de carvao, afectar membros das comunidades que sobrevivam com

base nos recursos florestais assim como desbravamento para areas de produ,co

agricola. Desta forma e uma vez que a aplicabilidade desta politica tem de ser

determinada no processo de aprova,ao dos sub-projectos 6 incluida no ESMF uma

lista de verificagco para a identifica,ao dos potenciais impactes da explora,co dos

recursos florestais assim como de possiveis ac,6es de planta,co e refloresta,ao. As

medidas de mitiga,co para o caso dos sub-projectos afectarem zonas florestais

incluem a identifica,co de florestas degradadas e com baixo valor do ponto de vista

da fixa,co de solos, e a replanta,co e manuten,co de esp6cies ex6ticas.
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E importante referir que apesar de nao existirem reservas florestais nas proximidades

do projecto existe legisla,co colonial ainda em vigor conhecida como Regulamento

Florestal (Regulamento n.9 44531 de 21 de Agosto de 1962) que deve ser cumprido e

cuja coordena,co esta a cargo do Instituto de Desenvolvimento Florestal do

MINADER. Este Regulamento do tempo colonial foi elaborado para regulamentar a

actividade florestal nas entao provincias de Angola, Mo,ambique e Guine.

3.8. Seguran9a de Barragens (OP& BP 4.37)

Quando o Banco financia um projecto que inclua a construgcao de uma nova

barragem, o Banco exige que esta seja projectada e sua constru,cao supervisionada

por profissionais experientes e competentes. Exige igualmente que o solicitante

adopte e implemente determinadas medidas de seguran,a de barragens nas etapas

de projecto, licita,co e aquisi,6es, constru,cao, opera,co e manuten,co da barragem

e obras associadas.

0 Banco estabelece uma distin,co entre barragens pequenas e grandes, sendo que:

a) As barragens pequenas tem normalmente menos de 15 metros de altura.

Nesta categoria incluem-se, por exemplo, as represas agricolas, barragens

locais para reten,co de sedimentos, e pequenos diques.

b) As barragens grandes tem 15 metros ou mais de altura. As barragens entre 10

e 15 metros de altura sao consideradas grandes quando apresentam

complexidades especiais de projecto - por exemplo, cheias de propor,6es

excepcionalmente grandes, localiza,co em zonas de elevada actividade

sismica, funda,oes complexas e de dificil execu,ao, ou reten,co de materiais

t6xicos. As barragens com menos de 10 metros de altura sao consideradas

grandes caso se considere que as mesmas serao convertidas em barragens

grandes durante sua opera,co.

Para pequenas barragens, as medidas de seguranca gen6ricas concebidas por

engenheiros qualificados sao normalmente suficientes. Para grandes barragens, o

Banco exige:
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a) analises, da investiga,co, do projecto, da constru,co da barragem e do inicio

das opera,6es por um painel de peritos independentes;

b) prepara,co e execu,co de pianos detalhados: um plano de supervisao da

constru,ao e de garantia de qualidade, plano de instrumentagco, plano de

opera,co e manuten,ao e piano de resposta a emergencias;

c) pre-qualifica,co dos licitantes durante a fase de aquisi,oes e licita,6es; e

d) inspec,6es peri6dicas de seguranga da barragem, ap6s a sua conclusao.

Nao estao previstas neste projecto a constru,co de grandes barragens tal como

definido nesta politica. No entanto pequenas infra-estruturas para agua serao

projectadas para efeitos de irriga,co e fornecimento de agua e que poderao provocar

impactes adversos nos cursos dos rios. Estas estruturas deverao utilizar tecnologias e

engenharia que esteja em consonancia com as devidas politicas e que onde o

fornecimento de agua ou projectos de irriga,co dependem de barragens existentes,

uma relat6rio sobre seguran,a da barragem devera ser preparado de acordo com o

modelo apresentado no Anexo XXX do ESMF.

A aplica,co desta poiftica deve ser confirmada assim que sejam clarificados os tipos

de sub-projectos e sua dimensao. Esta ira depender igualmente do impacte destas

pequenas infra-estruturas na circula,co de agua a jusante e a propensao para o

assoreamento. Para tal os requisitos da legisla,co sobre Avalia,co de Impacte

Ambiental deverao ser cumpridos assim como a legisla,co do sector de aguas.

Deverao ser consideradas medidas de mitiga,co ambiental e social que estarao

relacionadas com, entre outras, a identifica,co do local mais apropriado, a

manuten,co do fluxo da agua e o controlo de plantas invasoras. Em adi,co, o ESMF

fornece linhas de orienta,co de como incorporar as quest6es ambientais no processo

de planeamento e avalia,ao. Do mesmo modo, este tipo de sub-projectos deverao ser

avaliados anualmente e sempre que sejam identificados problemas deverao ser

activadas as devidas medias de mitiga,co.

3.9. Projectos em Vias Navegaveis Internacionais (OP & BP 7.50)

Esta poiftica operacional aplica-se aos seguintes tipos de vias navegaveis

internacionais, nomeadamente (a) qualquer rio, canal, lago ou qualquer extensao de
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agua semelhante que constitua uma fronteira entre dois ou mais paises, ou ainda
qualquer rio ou extensao de agua de superficie que corra entre dois ou mais paises,

sejam eles membros do Banco Mundial ou nao; (b) qualquer tributario ou outra

extensao de agua de superficie que seja uma componente de qualquer via navegavel

descrita acima em (a); e (c) qualquer bafa, golfo, estreito ou canal cercado por dois ou

mais estados ou, no caso de um unico estado, se reconhe,a ser um canal de

comunicagao necessario entre o oceano e outros estados e qualquer rio que corra em

direcgco a essas aguas.

Por outro lado esta politica aplica-se aos seguintes tipos de projectos:

(a) hidroelectrico, irrigacao, controlo de cheias, navegagao, drenagem, agua e

saneamento, industrial, e projectos identicos que envolvam a utiliza,co ou
potencial poluigao de vias navegaveis internacionais conforme descrito

acima; e

(b) planos e estudos de engenharia detalhados dos projectos referidos acima,
incluindo aqueles que vao ser executados pelo Banco, na qualidade de

organismo executor ou em qualquer outra capacidade.

O projecto em questao nao preve a execugco de sub-projectos que se enquadrem na

tipologia de projectos apresentada acima pelo que esta politica podera nao ser
aplicavel. 0 nivel de intervengco e dimensao dos sub-projectos, a distancia que

separa os pontos dos sub-projectos e a Republica da Namibia assim como o ciclo

natural de regenera,co sao aspectos que pesam nesta possibilidade. Desta forma,
mais informa,6es deverao ser reunidas na fase de elaboragco dos sub-projectos para

definir a aplicabilidade desta politica. Essas informacoes incluem a quantidade e
qualidade de descargas de efluentes nos rios tributarios do Cubango, a frequencia

dessas descargas, o caudal dos rios afectados assim como outras actividades

humanas a decorrer tanto a montante como a jusante do local. E necessario que seja
feita uma analise dos efeitos cumulativos ao inv6s de uma analise individual de cada
sub-projecto.

No entanto, pelo facto de que duas das provincias seleccionadas (Bie e Huambo) se
encontrarem a montante da bacia do Cubango/Okavango 6 importante que o MINEA
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e suas estruturas provincias sejam consultados na eventualidade de altera,co dos

sub-projectos identificados assim como implanta,ao de varios sub-projectos de

irrigacao associados ao uso de fertilizantes e pesticidas. Estes sub-projectos, a longo

prazo, podem eventualmente afectar a qualidade da agua. Dessa forma a Comissao

Permanente dos Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica do Cubango/Okavango

(OKACOM) 6 um importante 6rgao de consulta para a realiza,cao de projectos

mencionados na OP & BP 7.50. No caso de ser determinada a aplicabilidade desta

politica as autoridades dos paises afectados a jusante, nomeadamente a Namibia e o

Bostwana deverao ser informadas de modo a avaliar o tipo de sub-projectos que

poderao ser implementados nessa regiao.

3.10. Projectos em Areas Disputadas (OP & BP 7.60)

Os Projectos em areas disputadas por mais de um pais podem levantar uma s6rie de

problemas delicados que afectem nao s6 as rela,6es entre o Banco e os seus paises

membros, mas tamb6m entre o pais onde esta a ser executado o projecto e um ou

mais dos seus paises vizinhos. Para nao prejudicar a posicao do Banco nem a dos

paises envolvidos, qualquer diverg6ncia acerca de uma area onde o projecto

proposto esteja localizado devera ser resolvida na fase mais inicial possivel.

O Banco pode apoiar um projecto numa area em disputa, se os governos

interessados concordarem que, dependendo da resolu,ao do conflito, o projecto

proposto para o pais A devera prosseguir sem prejuizo dos direitos do pals B.

O projecto em questao 6 implementado dentro do territ6rio angolano sem qualquer

interfer6ncia com fronteiras dos paises vizinhos pelo que a politica OP & BP 7.60 nao

6 aplicavel.

3.11. Resumo das Politicas de Salvaguarda do Banco Mundial

Os diversos sub-projectos acima mencionados que poderao vir a ser financiados por

este projecto podem causar potenciais impactes ambientais negativos. Desta forma

nos processos de elabora,ao, revisao, aprovacao e implementacao dos mesmos as

polifticas de salvaguarda do Banco Mundial deverao ser consideradas.
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Os potenciais sub-projectos no ambito deste projecto incluem a constru,co de

barragens e represas, constru,co de mercados para venda de gado, constru,ao de

vias de acesso, constru,co de matadouros, implanta,cao de sistemas de irriga,cao,

projectos de expansao agricola associados a aquisi,ao de terra virgem, intensificacao

das actuais praticas agrfcolas, uso de pesticidas e fertilizantes assim como o

reassentamento de popula,6es.

Para lidar com estes potenciais impactes foi elaborado este documento que deve

apoiar os principais beneficiarios e as equipas de extensao a determinar os impactes

de modo a evita-los ou a definir medidas de mitiga,co. As medidas de mitiga,co sao

especificas para cada sub-projecto e s6 podem ser definidas de forma detalhada uma

vez identificado o tipo de sub-projecto, a sua area de interven,co, a sua dura,ao

assim como possiveis alteragoes ao meio natural. Desta forma, as ferramentas

fornecidas nos anexos e neste capitulo devem ser utilizadas de modo a garantir uma

maior protec,co ambiental e social.

Um resumo da aplicabilidade das politicas de salvaguarda do Banco Mundial para o

Projecto Agricola de Produtores Familiares Orientado para o Mercado (MOSAP) nas

provincias do Bi6, Huambo e Malanje e apresentado na Tabela 3.
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Tabela 3 - Politicas de salvaguarda a considerar na implementa,ao do projecto proposto.

Politicas de Salvaguarda Sim Nio Por
Determinar

Avaliacao Ambiental (OP/BP 4.01) X

Habitats Naturais (OP/BP 4.04) X

Controlo de Pragas e Parasitas (OP/BP 4.09) X

Povos Indigenas (OP/BP 4.10) X

Recursos Culturais (OP/BP 4.11) X

Reassentamento Involuntario (OP/BP 4.12) X

Florestas (OP/BP 4.36) X

Seguran9a de Barragens (OP/BP 4.37) X

Projectos em Vias Navegaveis Internacionais X
(OP/BP 7.50)

Projectos em Areas Disputadas (OP/BP 7.60) X

E importante clarificar que este projecto enquadra-se na Categoria B projectos de

acordo com a poliftica de avaliagao ambiental (OP 4.01) e uma vez que os sub-

projectos serao definidos a posterior pelos beneficiarios, deverao ser utilizadas as

ferramentas identificadas e propostas no ESMF e na Estrutura de Politica de

Reassentamrento.
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4. Quadro Legal e Institucional para a Gestao Ambiental

Esta sec,co do Quadro para a Gestao Ambiental e Social descreve de forma breve

a legisla,co ambiental mais relevante em Angola relativamente ao projecto em
questao, assim como apresenta a estrutura institucional existente para a gestao

ambiental em Angola. No final de cada uma da legisla,co ambiental sera fornecida

informa,co sobre como essa legisla,co pode afectar a implementa,co do projecto.

Esta descri,ao 6 iniciada com a apresenta,co de acordos multilaterais de ambiente

importantes para a garantia de um ambiente sadio e uma melhor qualidade de vida

das popula,6es. De seguida 6 feita uma analise das principais leis relacionadas com

o ambiente e utiliza,co dos recursos naturais, nomeadamente recursos hidricos e

terra.

4.1. Acordos Multilaterais de Ambiente

No contexto da proposta de Projecto Agricola de Produtores Familiares Orientado

para o Mercado 6 importante reflectir aspectos relacionados com acordos
multilaterais de ambiente nos quais Angola esta empenhada, nomeadamente:

* Conven,co sobre a Diversidade Biol6gica

* Conven,co sobre o Combate a Desertifica,co

* Protocolo sobre a Seguran,a Biol6gica

* Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogeneticos para a Alimenta,cao e

a Agricultura

Con vencao sobre a Diversidade Biol6gica

A Diversidade Biol6gica significa a variabilidade entre os organismo de todas

origens, incluindo, entre outras, os ecossistema terrestres, marinhos e outros
ecossistemas aquaticos, assim como complexos ecol6gicos dos quais fazem parte;

compreende a diversidade dentro de cada esp6cie (diversidade gen6tica), entre as
esp6cies e dos ecossistemas.
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Angola 6 parte integrante desta Convengao desde 1998 e recentemente, no

cumprimento das suas obriga,6es, o Governo de Angola aprovou a sua Estrat6gia e

Piano de Ac,co Nacionais para a Biodiversidade. Esta Estrat6gia define as

prioridades de conserva,co da biodiversidade nos pr6ximos seis anos.

De acordo com a Convengco sobre a Diversidade Biol6gica, os Estados sao

responsaveis pela conserva,co da sua diversidade biol6gica e pela utiliza,co dos

seus recursos biol6gicos e estabelece direitos e obriga,oes no dominio da protecgco

dessa diversidade biol6gica. A agricultura intensiva e a agricultura itinerante e

praticas associadas como as queimadas e desmatamento, assim como outras

actividades humanas, sao responsaveis pela significativa redu,ao ou perda da

diversidade biol6gica. Assim sendo, os projectos agricolas devem ter em conta que

a sua implementagao pode provocar a redu,co ou perda da biodiversidade e

tamb6m pode ser responsavel pela perda da fertilidade dos solos, introdu,co de

esp6cies ex6ticas invasoras e contribuir para a erosao dos solos.

:
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Con vencao sobre o Combate a Desertificacao

A Conven,co sobre o Combate a Desertificagco nos Paises afectados por seca
grave e/ou desertifica,co, particularmente em Africa. Esta Conveng,o tem como
objectivo principal o combate a desertifica,co e/ou mitiga,co dos efeitos da seca.
Para tal cada pais afectado pela desertifica,co e seca devera elaborar Programas
Nacionais de Combate a Desertifica,co, que deverao ser elaborados e revistos
periodicamente assim como atrav6s de medidas praticas. Angola 6 parte desta
Conven,co desde 1997 e esta actualmente no processo de elaborag,o do seu
programa nacional.

A Convengco cont6m normas sobre a utiliza,co de solos e recursos florestais e
hfdricos. Esta consagra tamb6m os direitos das comunidades locais como forma de
assegurar a protec,ao de terras. Neste contexto e uma vez que a actividade agro-
pecuaria 6 tamb6m apontada como uma das actividades susceptfveis de acelerar os
fen6menos erosivos a desertificacao, o presente projecto deve conter considera,oes
relacionadas com este aspecto.
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Protocolo sobre a Seguranca Biol6gica

O objectivo deste instrumento 6 de contribuir para garantir um nivel adequado de

proteccao nas areas de transfer6ncia, manipulacao e utiliza,ao segura dos

organismos vivos modificados. Angola aprovou este Protocolo em 2002 e tem

estado a trabalhar no sentido de estabelecer um quadro nacional sobre a seguran,a

biol6gica.

Este Protocolo recomenda que cada Parte devera tomar as medidas legislativas e

administrativas que achar convenientes para cumprir as suas obriga,coes resultantes

do mesmo. Algumas destas medidas incluem um Acordo Pr6vio Fundamentado na

area da transfer6ncia, manipula,ao e utiliza,co segura de quaisquer organismos

vivos modificados resultantes da biotecnologia contra os efeitos adversos para a

conserva,ao e utilizacao sustentavel da Diversidade Biol6gica.

Neste contexto e com base no Protocolo de Cartagena sobre a Seguran,a Biol6gica,

o Governo de Angola aprovou, em 2004, o Decreto nQ 92/04 que define as medidas

de controlo a importagao, entrada, uso e a eventual produ,ao de organismos

geneticamente modificados no territ6rio nacional. De acordo com o Decreto a

introdu,co ilicita de quaisquer variedades de sementes ou graos transgenicos ou

geneticamente modificados, no territ6rio nacional, implica o confisco do referido

produto e o pagamento de multa.
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Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogeneticos para a Alimenta,co e a
Agricultura

O objectivo deste Tratado, que resulta de preocupa,6es contidas na Conven,ao
sobre a Diversidade Biol6gica, tem como objectivo a conservacao e a utiliza,ao
sustentavel dos recursos gen6ticos para a alimenta,ao e a agricultura, em prol de
uma agricultura sustentavel e da seguran,a alimentar. 0 mesmo obriga as Partes a
promoverem uma abordagem integrada da prospec,co, conserva,co e utiliza,co
sustentavel. dos recursos fitogeneticos para a alimenta,co e a agricultura, assim
como a uma partilha justa e equitativa dos beneffcios resultantes da utiliza,ao
desses recursos.

Este Tratado da enfase a necessidade de se definirem polifticas agrfcolas justas, o
refor,o da investiga,co para aumentar e preservar a diversidade biol6gica assim
como a amplia,co da base gen6tica das culturas para serem colocadas a disposi,co
dos agricultores e, quando possivel, a promo,co de uma maior utiliza,ao de
culturas, variedades e esp6cies sub-utilizadas, locais ou adaptadas as condi,6es
locais. Em Angola, a institui,co responsavel pelo acompanhamento deste Tratado
assim como do banco de germoplasma e o Centro Nacional de Recursos
Fitogeneticos.

., ,. .. ................... .... .. .. 6
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4.2. Legislagdo Ambiental

Em termos da legislacao ambiental existente no pais e relevante para o contexto

deste projecto, a seguinte legisla,co e documentos de politica devem ser tidos em

considera,co:

* Programa Nacional de Gestao Ambiental (PNGA)

* Lei de Bases do Ambiente, Lei n.Q 5/98 de 19 de Junho

* Decreto sobre a Avalia,co de Impacte Ambiental, Decreto n.0 51/04 de 23 de

Julho

* Lei das Aguas, Lei n.Q 6/02 de 21 de Junho

* Lei de Terras, Lei n.Q 9/04 de 9 de Novembro

* Lei de Bases do Desenvolvimento Agrario, Lei n.e 15/05 de 7 de Dezembro

* Lei do Ordenamento do Territ6rio e do Urbanismo, Lei n.* 3/04 de 25 de

Junho

* Lei dos Recursos Biol6gicos Aquaticos, Lei n.9 6-A/04 de 8 de Outubro

Estrategia e Plano de Accao Nacionais para a Biodiversidade, Resolu,co n.9

42/06 de 26 de Julho

Programa Nacional de Gestao Ambiental

O Programa Nacional de Gestao Ambiental (PNGA) foi elaborado pelo Minist6rio do

Urbanismo e Ambiente (MINUA) no cumprimento do Artigo 6Q da Lei de Bases do

Ambiente (Lei n.Q 5/98), que define caber ao "Estado, atraves do Governo e dentro

da Politica Ambiental a defini,ao do Programa de Gestao Ambiental" no qual devem

ser estabelecida as responsabilidades dos diversos 6rgaos do governo, agentes nao

estatais e dos cidadao para uma gestao ambiental sustentavel.

O PNGA, cujo documento final aguarda aprovacao pelo Conselho de Ministros,

surge tamb6m para definir sub-programas que facilitem o processo de reconstru,cao

do Pais atrav6s da integra,ao e da conciliacao dos aspectos ambientais em todos os

programas e planos gerais e sectoriais de desenvolvimento econ6mico e social,

como premissa para alcancar o desenvolvimento sustentavel.
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Os objectivos gerais do Programa Nacional de Gestao Ambiental sao os seguintes:

* Alcan,ar, de forma plena, um desenvolvimento sustentavel em todas as
vertentes da vida nacional, integrando os aspectos ambientais no processo de
desenvolvimento econ6mico e social;

* Definir as responsabilidades de todos os agentes - governamentais, privados
e sociedade civil - cujas actividades tenham qualquer tipo de influencia no
uso e na gestao do ambiente e tragar as directrizes gerais para a actua,ao de
cada um deles.

Devido a severa degrada,co ambiental que se verifica em alguns casos, algumas
ac,6es requerem acgao urgente, pelo que foram definidos cinco sub-programas,
nomeadamente:

* Sub-Programa Promo,co da Coordenag&o Intersectorial

* Sub-Programa de Protec,co da Biodiversidade e das Esp6cies da
Flora e Fauna Selvagem

* Sub-programa de Recupera,co e Protec,ao de Ecossistemas
* Sub-Programa do Controlo Ambiental

* Sub-Programa de Informa,ao e Consciencializa,co Ambiental
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Lei de Bases do Ambiente

A Lei de Bases do Ambiente surge com o objectivo de incluir a figura do Direito do

Ambiente no quadro juridico nacional e da destaque as responsabilidades colectivas

e individuais perante a complexidade das quest6es ambientais.

Esta Lei 6 bastante abrangente pelo que a analise feita no ambito deste trabalho da

maior 6nfase aos processos de avalia,ao de impacte ambiental e mat6rias

relacionadas com mecanismos de protecc,o ambiental. Os artigos 129 e 249 da Lei

Constitucional estao salvaguardados na presente Lei.

A Lei de Bases do Ambiente estipula nos seus objectivos, que sao necessarias

medidas para, entre outras, garantir um impacte ambiental reduzido como resultado

das ac,6es necessarias ao desenvolvimento do Pais, promover a aplica,ao de

normas de qualidade ambiental em todos os sectores produtivos, assim como

proceder a recupera,co de areas degradadas no Pafs (Artigo 5Q/c, g e k). A Lei

estabelece alguns principios de protec,co ambiental dos quais se destaca o

principio da responsabiliza,ao que confere responsabilidades a todos os agentes

que "como resultado das suas ac,6es provoquem prejuizos ao ambiente,

degrada,co, destruigco, ou delapida,co de recursos naturais, atribuindo-lhes a

obrigatoriedade da recupera,ao e/ou indemniza,co dos danos causados" (Artigo

4Q/j).

As responsabilidades do Estado, atrav6s do Governo de Angola sao apresentadas

no Capitulo II. Este real,a a importancia de um Programa Nacional de Gestao

Ambiental (PNGA) assim como a participa,ao dos cidadaos na gestao ambiental

quer atrav6s de organiza,6es nao-governamentais quer por meio da sua

participagao em consultas publicas.

A presente Lei proibe a realiza,co de actividades que "atentem contra a

biodiversidade ou conserva,cao, reprodu,co, qualidade e quantidade dos recursos

biol6gicos de actual ou potencial uso ou valor, especialrmente os amea,ados de

extin,cao" (Artigo 132/1).

72



A Lei de Bases do Ambiente consagra a Avalia,co de Impacte Ambiental como um
procedimento administrativo e de gestao ambiental, que garante que, antes da
autoriza,cao para a implementagao de um projecto, os seus potenciais impactes
significativos sobre o ambiente sejam satisfatoriamente avaliados e tidos em
consideragao (Artigo 16Q). Este instrumento 6 de caracter obrigat6rio para todas as
ac,6es que tenham implica,6es com o equilfbrio e harmonia ambiental e social. As
Avalia,6es de Impacte Ambiental estao devidamente regulamentadas no Decreto
sobre a Avalia,co de Impacte Ambiental (Decreto nL 51/04 de 23 de Julho).

O Artigo 19L/1 nota que a polui,co do ambiente "6 um dos mais graves problemas
resultantes da ac,co do ser humano no seu afa de promover o desenvolvimento
econ6mico, pelo que devem ser aplicadas medidas rigorosas para eliminar ou
minimizar os seus efeitos".

Para evitar ou mitigar tais problemas a Lei de Bases do Ambiente recomenda ao
Governo deve a publica,co e o cumprimento de legisla,cao de controlo da produ,co,
emissao, dep6sito, transporte, importa,co e gestao de poluentes gasosos, liquidos e
s6lidos (Artigo. 192/2) assim como o estabelecimento de padroes de qualidade
ambiental urbana e nao urbana (Artigo. 199/3).

Embora legisla,co regulamentar sobre os aspectos acima referenciados nao esteja
aprovada, 6 pratica comum no sector agricola a aplica,co de normas e padroes
internacionais de modo a garantir a salubridade do ambiente. Desta forma, onde a
legisla,co nacional 6 omissa 6 recomendado a utilizagao das politicas operacionais
do Banco Mundial.

No seu artigo 28Q, a Lei de Bases do Ambiente, estabelece a responsabilidade
objectiva, que imputa a obriga,co de reparar os prejuizos e ou indemnizar ao
Estado, a todos aqueles que, independente de culpa, tenham causado danos ao
ambiente. No seu anexo, 6 considerado dano do ambiente como "a altera,co
adversa das caracteristicas do ambiente, e inclui, entre outras, a polui,co,
desertifica,cao, a erosao e o desfiorestamento". A polui,co dos len,6is freaticos, o
desfiorestamento e a erosao das bermas dos rios causadas pela actividade agricola
sao, ao abrigo deste artigo, consideradas como danos ao ambiente.
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Decreto sobre a Avaliacao de Impacte Ambiental

O Decreto sobre a Avaliagao de Impacte Ambiental (AIA) vem regulamentar o Artigo

162 da Lei de Bases do Ambiente que estabelece a AIA como um dos principais

instrumentos de gestao ambiental. Este Decreto estabelece uma s6rie de

procedimentos que devem ser seguidos no cumprimento dos estudos de impacte

ambiental.

De acordo com o seu Artigo 39/b a Avalia,co de Impacte Ambiental "e um

procedimento de gestao ambiental preventiva que consiste na identifica,ao e analise

pr6via, qualitativa e quantitativa dos efeitos ambientais beneficos e perniciosos de

uma actividade proposta". Este instrumento serve para ajudar nos processos de

tomada de decisao com o objectivo de prevenir a polui,co e a protec,ao da fauna,

da flora, do solo, da agua, do ar, do clima e da paisagem, dos bens naturais e do

patrim6nio cultural.

Este Decreto estabelece as normas e procedimentos a que devem sujeitos os

projectos publicos e privados que pela sua "natureza, dimensao ou localiza,co

tenham implica;6es com o equilibrio e harmonia ambiental e social" (Artigo 4L/1). 0

mesmo determina que processo de Avaliacao comeca com a entrega do

requerimento pelo dono da obra (Artigo 5Q), assim como a documentacao e

descri,6es referidas nos artigos 62 e 72.
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O Decreto sobre a AIA indica ainda quais os projectos publicos e privados que
devem ser sujeitos ao processo de Avalia,cao de Impacte Ambiental e
consequentemente a realiza,ao de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA). Os
dados que o EIA deve conte assim como a necessidade e importancia das consultas
publicas sao apresentados no Artigo 109.

Do ponto de vista administrativo do Decreto estabelece como prazo para a
realizagco e conclusao do processo da AIA um periodo de 30 dias (Artigo 12Q). Este
prazo e o estipulado para que o Minist6rio responsavel pela area do ambiente realize
todo o processo da AIA, incluindo a consulta publica dez (10) dias depois da
publica,co da documentacao para a tomada da decisao final.

O Decreto preve as infrac,6es ao incumprimento das obriga,6es nele estabelecidas
e estipula que as multas serao equivalentes a um minimo de USD 1.000 (Mil D6lares
Norte Americanos) e um maximo de 1.000.000 (Um Milhao de Dolares Norte
Americanos), podendo ser aplicadas outras san,6es acess6rias, como a apreensao
de maquinas ou o encerramento de instalag6es (Artigo 17I/1/ 2).

O Anexo ao Decreto indica os projectos referidos no Artigo 42 e que estao sujeitos a
uma Avaliagao de Impacte Ambiental. Estes projectos incluem:

1. Agricultura, Pescas e Florestas;

2. Industria Extractiva;

3. Industria de Energia;

4. Fabrico de Vidro;

5. Industria Qufmica;

6. Projectos de Infra-Estruturas; e

7. Outros Projectos (por exemplo, instala,6es de elim ina,co de residuos,
esta,6es de tratamento de aguas residuais, aterros sanitarios, constru,ao de
incineradores).
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-No i'e0e0t; spr tdei ,p os. no rCumero 1. Agricultura, Pescas e

.Florestase'iimportanite .air questq insLu idos os seguintes projectos:

-*. Emparcelamrento rural, ,

Para'dcstin'ar as tefas' nM tcuivadas,o0 -areas semi-nhaturais a exploragao

agricola;

-.' Frestamnto e p,odem provocar transformag6es

* H lidraulica agricola; e . '' '

As obras hidilicas para ex: foraao de recursos hIdrIcos'tais corno: barragens

para fins hidrieldctricos desaneamqnto ou die irrigacao, abertura de canais para

navegagAo; irrigagao, rectifica6ao de cursos de agua, abertura de barras e

ernbo,adu,tra sp,sipo de baoias e diques tambem dever elaborar EIA.

O cumprimento do estipulado neste Decreto oferece algumas garantias quanto a

protecgco ambiental, particularmente atrav6s de um piano de gestao ambiental

assim como a defini,co de medidas de mitiga,co dos impactes negativos. Apesar de

a reabilita,co do local estar prevista nas AIA assim como as auditorias ambientais

serem de efeito retroactivo (Artigo 18L), estas medidas nao sao implementadas na

pratica.

De forma a reverter este quadro e a melhor definir os processos de gestao ambiental

esta actualmente em curso a regulamentagco de varios artigos da Lei de Bases do

Ambiente com destaque para o Artigo 17Q sobre o Licenciamento Ambiental, o Artigo

189 sobre as Auditorias Ambientais e o Artigo 30I sobre a Fiscaliza,co Ambiental.

Uma vez que o Decreto nao apresenta de forma taxativa as dimens6es dos tipos de

projectos obrigados a elaborar ElAs e tendo em conta a dimensao dos sub-projectos

do MOSAP 6 importante que seja implementado um processo de consulta com o

Minist6rio do Urbanismo e Ambiente (a nivel central) e posteriormente com os

Departamento do Ambiente (a nivel provincial) para determinar os crit6rios exactos

para a elabora,co dos EIA. A participa,co de t6cnicos dos Departamentos do
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Ambiente no processo de elabora,co e revisao dos sub-projectos podera a ajudar na
defini,co da necessidade de elabora,co de uma Avalia,co Ambiental basica ou um
Estudo de Impacte Ambiental completo.

I,-

Lei de Aguas

A Lei das Aguas (Lei nl.0 6/02 de 21 de Junho) descreve os principios gerais do
regime juridico que procuram reger o uso dos recursos hidricos, quer superficiais
como subterr;fneas. Neste cAmbito a presente lei estipula que a transfer6ncia de cAgua
do dom[nio p(iblico para entre outros o uso de dguas para a agricultura estd sujeita
ao regime geral de licen§as ou concess6es. Dando seguimento, estd ainda previsto
que os deveres dos titulares na conservagdo do livre curso das Aguas
compreendem:

*ndo mudar o curso de dgua sem pr6via autorizagdo e obtida esta, assegurar
que o novo feito tenha dimens6es adequadas, n5o embarace o curso das
;fguas nem ofenda direitos de terceiros;

*n5o executar obras ou trabalhos que alterem a largura e disposigdo do leito;
*proceder ao corte ou arranque, segundo as circunstancias, das drvores,

troncos e raizes que propendam sobre o leito.
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Reforgando o seu Artigo 270/2 e uma vez concedida a Licenga para uso de aguas

quer sejam para fins industriais ou outros, a presente Lei das Aguas consagra no

Artigo 390/b, d e f entre outras as seguintes obrigac6es gerais aos utilizadores:

* b) utilizar a agua de maneira racional, dando-lhe unicamente o destino

estabelecido;

* d) participar nas tarefas de interesse comum, nomeadamente as destinadas a

evitar a deterioragao da qualidade da agua e do solo;

* f) garantir, nos termos da licenga ou concessao, a minimizacao dos impactos

ambientais negativos.

Apesar da concessao de licengas, a presente lei tamb6m preve razoes para

interditar certas actividades. Assim sendo em seu Artigo 670/a) a d) a Lei das Aguas

estipula que sao de um modo geral interditas as seguintes actividades:

* a) efectuar directa ou indirectamente despejos que ultrapassem a capacidade

de auto-depuracao dos corpos de agua;

* b) acumular residuos s6lidos, desperdicios ou quaisquer substancias em

locais e condic6es que contaminem ou criem perigo de contaminagao das

caguas;

* c) exercer quaisquer actividades que envolvam ou possam envolver perigo de

poluicao ou degradagao do dominio publico hidrico;

* d) efectuar qualquer alteragco ao regime, caudal, qualidade e uso das aguas,

que possa por em causa a saude publica, os recursos naturais, e o ambiente

ou a seguranga e a soberania nacional.
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Lei de Terras

De uma maneira geral a Lei de Terras (Lei n.0 9/04 de 9 de Novembro) visa
"estabelecer as bases gerais do regime juridico das terras integradas em

propriedades originarias do Estado, direitos fundiarios que sobre estas podem recair
e o regime geral de transmissao, constituigao, exercfcio e extingao destes direitos"
(Artigo 20). Apesar de muito abrangente, a Lei das Terras frisa em alguns de seus
artigos aspectos relevantes ao presente estudo.

O Artigo 92 da Lei indica que os terrenos das comunidades rurais (quer sejam
utilizados para sua habitag5o, quer para o a exercfcio da sua actividade, quer ainda
para a consecugao de outros fins) podem ser expropriados por utilidade publica.
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Para tal sera dada uma indemniza,co justa. No seu artigo 160/1 debrugando-se

sobre a protec,co do ambiente e utiliza,ao das terras a Lei diz que a ocupa,co, uso

e a frui,ao das terras estao sujeitos as normas sobre protec,co do ambiente,

nomeadamente as relativas a protec,co das paisagens e das esp6cies da flora e da

fauna, preservargco do equilfbrio ecol6gico e ao direito dos cidadaos a um ambiente

saudavel.

E em termos de classifica,co de terrenos a qual 6 feita em fun,co dos fins a que

estes se destinam e do regime juridico a que estao sujeitos pela lei (Artigo 190/1), a

Lei de Terras estipula que em terrenos reservados ou reservas parciais sao

permitidas todas as formas de ocupa,co ou uso desde que estes nao colidam com

os fins previstos pela constitui,co (Artigo 270/6). Dando seguimento ao seu Artigo

270/6, a mesma Lei estipula em seu Artigo 27 0/7/d) que as reservas parciais

compreendem entre outros a faixa de protec,co confinante com as nascentes de

aggua.

O Artigo 24Q define ainda a existencia de terrenos agrarios que sao classificados

pela entidade competente em fun,co do tipo de cultura predominante, em termos d e

regadio arvenses ou horticolas e terrenos de sequeiro. 0 tipo de cultura 6 a que seja

considerada, pela entidade competente, como mais adequada a aptidao dos

terrenos, a conserva,co destes e a preserva,ao da sua capacidade de regenera,co.
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Lei de Bases do Desenvolvimento Agrario

A Lei de Bases do Desenvolvimento Agrario (Lei n.Q 15/05 de 7 de Dezembro)
estabelece no seu Artigo 19 as bases que devem assegurar o desenvolvimento e a
moderniza,co do sector agrario, criando para o efeito mecanismos de apoio e
incentivos as actividades agrarias. Para tal esta Lei define objectivos relacionados

com o racional aproveitamento dos recursos naturais e preserva,co dos padr6es da
sua capacidade regenerativa, o aumento da produ,ao e produtividade e a
preservagao dos equilibrios s6cio-econ6micos no meio rural.

De acordo com esta Lei 6 obriga,ao do Estado (Artigo 3Q), entre outras, a
valoriza,co dos recursos humanos atrav6s da forma,ao profissional dos agricultores
e trabalhadores rurais; a cria,ao de incentivos a explora,ao directa da terra e a
fixa,ao dos jovens agricultores; a criagao de areas irrigadas, da floresta,ao e da
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silvo-pastoricia e o apoio ao desenvolvimento de actividades associadas a

explora,co agricola e desenvolvimento de investiga,co, experimenta,co e

vulgariza,co rural.

No que diz respeito aos recursos naturais, esta Lei apresenta no seu Artigo 11Q

principios gerais ressaltando a importancia da aplica,co de m6todos de produ,co

agraria compatfveis com uma utiliza,co econ6mica e ecologicamente racional dos

recursos naturais que Ihe servem de suporte, baseados em tecnologias que nao

induzam efeitos negativos irreversiveis sobre o ambiente. Esta Lei recomenda:

* a utiliza,co racional e ordenada dos solos com aptidao agricola que assegure

a conserva,co da sua capacidade produtiva e protecgco efectiva .contra a

erosao e contra a polui,co quimica ou organica;

* a conservag,o e valoriza,co do patrim6nio florestal como base essencial do

desenvolvimento agrario sustentavel;

* o desenvolvimento de estrategias de preven,co da contamina,co e polui,cao

dos len,6is freaticos e das aguas superficiais, tendo em vista a manuten,ao

da qualidade da agua para os fins multiplos a que se destina;

* a manuten,ao da diversidade biol6gica associada a flora e a fauna.

O Artigo 23° desta Lei recomenda a promo,co e controlo da qualidade dos produtos

alimentares tendo em conta a valoriza,co das potencialidades econ6micas da

agricultura e a protec,ao do ambiente e dos recursos naturais.
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Lei do Ordenamento do Territ6rio e do Urbanismo

A Lei do Ordenamento do Territ6rio e do Urbanismo (Lei n2 3/04 de 25 de Junho)
rege-se por conceitos de desenvolvimento sustentavel ao estabelecer que os planos
de ordenamento do territ6rio que podem ser territoriais, provinciais e municipais. Ela
rege-se pelos principios fundamentais da propriedade estatal dos recursos naturais,
propriedade originaria da terra pelo Estado e a melhoria da qualidade de vida das
pessoas. Tem ainda como principios directivos da defesa do ambiente, dos valores
rurais, paisag[sticos, hist6ricos, culturais, urbanisticos e arquitecturais.

O seu Artigo 82 indica que o ordenamento do territ6rio deve respeitar e contribuir
para a preservagco da propriedade do Estado sobre os recursos naturais, sem
prejuizo do uso e exploragco privada por concessao ou pelas comunidades rurais,
nos termos das respectivas leis aplicaveis.

A Lei atribui ao Estado o dever de ordenamento do territ6rio cabendo as autarquias
locais a obrigacao de intervirem nas areas sob a sua jurisdigao e as comunidades
rurais o poder de participar nas acc6es destinadas ao ordenamento e na elaboracao
de pianos territoriais. Estes planos territoriais devem ordenar a ocupagao e uso do
espago territorial, em termos que preservem o ambiente (Artigo 14Q).

De acordo com o Artigo 15Q a politica de ocupacao, uso e aproveitamento dos solos
deve prevenir a sua contaminagao e erosao e deste modo os recursos hidricos, as
zonas ribeirinhas, a orla costeira, as florestas e outros recursos naturais, com
particular interesse para a conservagco da natureza, incluindo os integrados em
terrenos reservados, sao protegidos de forma compativel com a normal fruicao das
suas potencialidades pelas populacoes.

Esta Lei define a necessidade da elaboracao de uma s6rie de planos de
ordenamento do territ6rio dos quais se destaca, no ambito deste projecto, os pianos
de ordenamento rural (Artigo 33Q). Estes planos devem definir os modelos de
preservacao e evolugao da organizacao espacial natural e humana, fixando, entre
outras a qualificacao dos solos agrarios em fungao da sua aptidao ou dos tipos de
cultura ou de coberto florestal.
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De acordo com o Artigo 429 os tipos e o regime das opera,ces de ordenamento

rural, sao regulados por diploma regulamentar dos pianos de ordenamento rural

deve compreender, entre outros, os seguintes a delimita,co de perimetros

comunitarios rurais; a fixa,co de areas agricolas demarcadas; o reordenamento

rural; o repovoamento rural; a floresta,ao e reflorestacao; e as explorac6es ou

estabelecimentos agrarios, florestais.

-q

U

Lei dos Recursos Biologicos Aquaticos

A Lei dos Recursos Biol6gicos Aquaticos (Lei n.0 6-A/04 de 8 de Outubro) visa

estabelecer principios que procuram promover a protec,co dos recursos biol6gicos

aquaticos e seus ecossistemas, de modo a assegurar a sustentabilidade de tais

recursos (Artigo 30/a). Na alinea d) do seu Artigo 30 a Lei dos Recursos Biol6gicos

Aquaticos enfatiza que entre outras tem como finalidade "promover a protecgco do

ambiente aquatico e das areas costeiras e ribeirinhas, bem como a investigacao

sobre os recursos biol6gicos, seus ecossistemas e factores ambientais

condicionantes do seu equilibrio".

No ambito de suas aplicac6es, a lei aplica-se nao apenas aos recursos biol6gicos

aquaticos, mas tamb6m as actividades com eles relacionadas que tenham lugar em

terra firme (Artigo 40/1). Importa ainda salientar que apesar desta lei debrugar-se
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maioritariamente a aspectos relacionados com a actividade pesqueira, ela tem a sua
relevancia para o presente estudo, pois alem de suas previsoes tamb6m sujeita-se
ao estipulado da Lei de Bases do Ambiente e do Decreto sobre a Avalia,co de
Impacte Ambiental. Ou seja, qualquer que for o tipo de actividade por se desenvolver
envolvendo a utiliza,co dos recursos biol6gicos aquaticos antes mesmo de sua
execugco deve estar assegurado o seu impacte negativo minimo sobre tais
recursos. Isto devera ser feito atraves da apresenta,co no EIA de um plano de
gestao ambiental que contenha medidas para evitar e/ou mitigar tais impactes
negativos.

Para o pedido de licenciamento de actividades de aquicultura, o Ministerio das
Pescas deve coordenar as suas actividades com as dos Minist6rios que
superintendem as actividades relativas as recursos hidricos, terras, desenvolvimento
rural e ambiente. No caso de pedido de licen,a de aquicultura que envolva
instalac6es em areas agricolas, florestais ou que seja complementada com uso de
terras para fins agricolas, o Ministerio das Pescas deve solicitar o parecer do
Minist6rio da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Do mesmo modo, as actividades
de aquicultura em aguas continentais carecem de licenciamento ou atribui,co de
contrato de concessao pelo Ministerio de Energia e Aguas.
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Outra legisla,ico relevante

Para al6m da legislacao acima apresentada relevante para o presente projecto 6

ainda importante referir a existencia de legisla,ao colonial, nomeadamente o

Regulamento sobre a Protecgco do Solo, Flora e Fauna (Decreto n.° 40.040 de 9 de

Janeiro de 1955), Regulamento Florestal (Decreto n.° 44.531 de 21 de Agosto de

1962) e o Regulamento da Ca,a (Diploma Legislativo n.A 2.873 de 11 de Dezembro

de 1957). Esta legislag&o esta actualmente a ser revista pelos minist6rios da

Agricultura e Desenvolvimento Rural e do Urbanismo e Ambiente e que devera

resultar numa nova lei sobre as florestas, fauna e areas protegidas. Nao 6 feita uma

analise profunda desta legisla,ao uma vez que esta esta relacionada com as areas

protegidas e este projecto (e seus potenciais sub-projectos) nao estao localizados

em areas protegidas.

Estrategia e Piano de Ac,ao Nacionais para a Biodiversidade

O Artigo 6° da Conven,co sobre a Diversidade Biol6gica obriga todas as partes a

desenvolverem estrat6gias, planos e programas nacionais para a conserva,ao e uso

sustentavel da diversidade biol6gica. 0 primeiro objectivo desta Estrat6gia e Plano

de Ac,co Nacionais para a Biodiversidade 6, pois, alcan,ar este requisito da

Conven,co.

Atrav6s da Resolu,co n.Q 42/06 de 26 de Julho o Governo de Angola aprovou a

Estrat6gia e Plano de Ac,co Nacionais para a Biodiversidade que tem o seguinte

objectivo global:

Incorporar nas politicas e programas de desenvolvimento medidas para

a conserva,co e o uso sustentavel da diversidade biol6gica e a

distribui,ao justa e equitativa dos recursos biol6gicos em beneficio de

todos os Angolanos.

Esta estrat6gia tem uma visao de dez e 6 constituida por um Plano de Ac,ao que

inclui ac,6es de curto-prazo (at6 3 anos) e a m6dio-prazo (entre 3 a 6 anos). Este

facto tem o objectivo de ajudar na redefinigao de prioridades e maximiza,cao das
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oportunidades de acordo com o grau de implementa,co das actividades da
Estrat6gia.

De forma a dar prioridade as suas actividades a Estrat6gia esta dividida em oito
areas estrat6gicas, nomeadamente:

* Investiga9ao e Divulga,co de Informa,co

* Educa,co para o Desenvolvimento Sustentavel

* Gestao da Biodiversidade nas Areas de Protec,co Ambiental

* Uso Sustentavel das Componentes da Biodiversidade

* 0 Papel das Comunidades na Gestao da Biodiversidade

* Refor,o Institucional

* Legisla,co e Sua Implementa,ao

* Gestao, Coordena,co e Monitoria

Como forma de garantir a implementa,co destas areas estrat6gicas o Minist6rio do
Urbanismo e Ambiente criou uma Unidade de Gestao e Coordena,co da Estrategia
e Plano de Ac,ao Nacionais para a Biodiversidade. Esta Unidade de Gestao e

Coordena,ao e um 6rgao do Ministerio do Urbanismo e Ambiente responsavel por
garantir a gestao, coordena,co e monitoria das actividades de implementa,co da
EPANB.

Esta Unidade devera funcionar por um periodo de dois anos (2007-2008), periodo

no qual o MINUA ira preparar a apropria,co do trabalho da Unidade a partir de 2009.
Sao objectivos da Unidade de Gestao e Coordena,co os seguintes:

* Gerir, coordenar e monitorar o processo de implementa,ao das actividades
da Estrat6gia e do Plano de Ac,cao como forma de garantir uma melhor
conserva,co e uso sustentavel dos recursos da biodiversidade em Angola.

* Garantir as condi,6es e mecanismos necessarios para a ampla e efectiva
divulgagco dos resultados da implementa,co da Estrategia a nfvel nacional e
provincial.
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4.3. Quadro Institucional

O Minist6rio do Urbanismo e Ambiente (MINUA) 6 o 6rgao da Administra,co Publica

responsavel por formular e executar as politicas do ambiente em Angola,

competindo-lhe coordenar e supervisionar as ac,6es de outros 6rgaos publicos

neste campo. As suas atribui,6es na area da gestao ambiental, incluem entre

outras, as seguintes:

* Promover e incentivar o desenvolvimento sustentavel em todos os sectores

da vida nacional;

* Promover a elabora,ao de legisla,co relacionada com o ambiente e a

utiliza,co dos recursos naturais;

* Colaborar com os outros 6rgaos em todas as ac,oes inerentes a execu,co de

projectos no dominio do ambiente, assegurando o cumprimento das

disposi,6es t6cnicas legais e normativas;

* Incentivar e apoiar as actividades de protec,co ambiental, bem como

estimular as empresas nacionais e estrangeiras e os servi,os na utiliza,co de

tecnologias limpas.

A estrutura organica do MINUA compreende, entre outras, a Direc,co Nacional do

Ambiente e a Direc,co Nacional dos Recursos Naturais que repartem as atribui,6es

acima referidas. A primeira encarrega-se das ac,6es de educa,ao ambiental,

planeamento da gestao ambiental, controlo ambiental das actividades que modificam
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ou poluem o ambiente (licenciamento, avaliacao de impacte e auditoria ambiental),
desenvolvimento de tecnologia e elabora,co de propostas dos respectivos

regulamentos. As responsabilidades da segunda incluem os assuntos referentes a
proteccao das esp6cies da flora e da fauna e dos habitats ameagados, a
recupera,ao de areas degradadas, o apoio metodol6gico a cria,co e gestao de
unidades de conserva,co da natureza, assim como a colabora,co com a Direc&ao
Nacional do Ambiente no controlo de actividades desenvolvidas nas areas

protegidas.

No entanto, e de notar que enquanto a Lei de Bases do Ambiente e o proprio

estatuto organico do MINUA Ihe conferem a jurisdigao sobre os assuntos ambientais
e a conservac,o da biodiversidade, o Minist6rio da Agricultura e do Desenvolvimento

Rural mant6m competencias relativamente a gestao de florestas, conserva,co da
biodiversidade da fauna e flora e promogao do desenvolvimento rural, o Ministerio
das Pescas tem autoridade sobre os recursos biol6gicos aquaticos, o Minist6rio da
Energia e Aguas tem jurisdigao sobre os recursos hidricos. No quadro abaixo esta
representado o organigrama do MINUA.
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No entanto 6 importante notar que dado ao facto do MINUA ser uma estrutura com

cerca de quatro anos no aparelho administrativo do Estado determinadas institui,6es

ainda nao foram implementadas na pratica, nomeadamente o INAPA, INCN e o

Fundo do Ambiente.

Os diversos sectores que fazem a gestao dos recursos naturais nao tem

estabelecido mecanismos eficazes que possibilitem a troca continua de informa,ao

relevante relativa as implicag6es ambientais das suas actividades. Dada a ausencia

deste mecanismo regista-se, com frequ6ncia a ocorrencia e a sobreposi,co de

interesses particulares no uso de determinados recursos.

Os primeiros esfor,os para promover a coordenagAo dos diversos agentes

governamentais foi a cria,co, em 2000, da Comissao T6cnica Multisectorial para o

Ambiente (CTMA), instituida para ser o servi,o especial de auscultagao e apoio

consultivo especializado para os assuntos de gestao ambiental e conservac,o da

natureza. A CTMA tem caracter consultivo, podendo pronunciar-se sobre as

medidas de desenvolvimento sustentAvel dos diversos sectores da vida nacional, a

formula,co e a implementa,ao de estrat6gias, politicas, programas e ac,6es de

protec,co do ambiente, inclusivamente a atribui,co de concertar as ac,oes que

envolvam os distintos sectores governamentais.

A CTMA, presidida pelo Ministro do Urbanismo e Ambiente, comp6e-se de

representantes t6cnicos dos minist6rios cujas actividades concorram para a

execugao da politica ambiental, dos titulares das direc,oes, dos 6rgaos e das

institui,6es vinculadas ao Ministerio do Urbanismo e Ambiente. Integram ainda a

comissao t6cnicos no campo do ambiente das administra,coes provinciais,

especialistas convidados e tr6s representantes das associa,6es de defesa do

ambiente de ambito nacional.

A nivel provincial o sector do ambiente estA afecto, na maior parte dos casos, a

Direc,co Provincial da Agricultura, Pescas e Ambiente, atrav6s de um Departamento

do Ambiente tal como 6 o caso das provincias do Bie e de Malanje. JA na provincia

do Huambo o Departamento do Ambiente estA afecto a Direc,co Provincial do

Urbanismo e Ambiente. 0 sector do urbanismo estA afecto a Direc,co Provincial de
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Obras Publicas e Urbanismo. Existem representa,6es provinciais do IGCA em todo
o pals.

Al6m das atribuic6es do MINUA apresentadas acima, existem outras pertinentes
para ministerios e para os governos provinciais e administra,oes municipais (e
posteriormente as autarquias), que se referem ao uso e a protec,co de recursos
naturais ou a regula,co de actividades econ6micas. As directrizes de
desenvolvimento desses sectores governamentais interferem e sao influenciadas
pelas politicas ambientais, razao porque devem ser objecto de ac,ao coordenada
com o Ministerio do Urbanismo e Ambiente.

Ministerio da Agricultura e Desenvolvimento Rural

* Definir a polftica e estrat6gia para o desenvolvimento nacional nos dominios
agrario, florestal e rural;

* Promover a investiga,co tecnico-cientifica nos dominios agro-pecuario,
florestal e do desenvolvimento rural;

* Promover acq6es relacionadas com o florestamento, reflorestamento,
combate ao regime torrencial e desertifica,co;

* Planificar, dirigir e controlar todas as tarefas relacionadas com a gestao
sustentavel dos recursos florestais;

* Coordenar e promover as actividades relacionadas com a conserva,ao e a
utiliza,co dos recursos fito e zoogenetico.

Ministerio da Energia e Aguas

* Propor e promover a execu,co da politica a prosseguir pelos sectores da
energia e das aguas;

* Estabelecer estrategias, promover e coordenar o aproveitamento e a
utiliza,ao racional dos recursos hidricos e energ6ticos, assegurando o
desenvolvimento sustentavel dos mesmos;

* Propor e produzir legisla,ao que estabelega o enquadramento juridico e legal
da actividade nos sectores da energia e das aguas, em particular a que se
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refere ao licenciamento e criar os mecanismos necessarios a fiscaliza,ao do

seu cumprimento;

* Licenciar e inspeccionar aproveitamentos hidraulicos e sistemas de agua e de

saneamento;

* Estabelecer normas para assegurar a . qualidade dos servigos de

abastecimento de agua e energia.

Ministerio das Pescas

* Definir a politica de conserva,co dos recursos halieuticos e assegurar as

condi,6es que permitam zelar por uma efectiva protecg5o desses recursos;

* Colaborar para a conservacao da natureza, em especial para a preserva,co

do ambiente marinho;

* Promover a realiza,co de planos exequiveis de ordenamento dos recursos

marinhos;

* Elaborar a regulamenta,co necessaria para uma efectiva gestao dos recursos

sob sua jurisdigco;

* Executar, em colabora,co com outras entidades competentes, a fiscaliza,co

do exercicio da pesca nas aguas sob jurisdi,co angolana;

* Elaborar, periodicamente, a base de planos de ordenamento dos recursos e

os programas de concessao de licen,as de pescas.

Ministerio das Obras Publicas

* Promover, de forma coordenada, a reabilita,ao, amplia,co e a moderniza,co

das infra-estruturas;

* Elaborar o quadro legal e normativo regulador da execu,co de obras publicas,

o exercicio da actividade das empresas de obras publicas, de constru,co civil,

de produ,co de materiais de constru,co afecta ao sector, e assegurar o seu

cumprimento.

92



OKACOM

A Comissao Permanente da Agua da Bacia Hidrografica do Okavango (OKACOM)
foi estabelecida Setembro de 1994, pelos Governos de Angola, Namibia e
Botswana, com o objectivo de aconselhar tecnicamente os referidos governos em
mat6rias relacionadas com a conserva,co, desenvolvimento e utiliza,ao dos
recursos hidricos de interesse comum transfronteiri,o da Bacia Hidrografica do
Okavango.

A OKACOM tem como fun,co:

* Determinar o desenvolvimento e utiliza,co segura da bacia a longo termo;
* Assegurar a demanda razoavel da agua por parte dos consumidores;
* Propor crit6rios para a conserva,co, atribui,co equitativa e utiliza,co

sustentavel dos recursos hidricos da bacia;

* Levar a cabo investiga,6es relacionadas com o desenvolvimento dos
recursos hidricos;

* Prevenir a poluigao e controlar a propaga,co de plantas aquaticas;
* Implementar medidas concretas para aliviar a falta de agua em periodos de

secas;

* Tratar qualquer outra mat6ria determinada pelos paises;

Para levar a cabo as suas ac,6es, a OKACOM esta dotada dos seus 6rgaos
internos que sao:

* A Comissao

* 0 Comit6 Directivo (OBSC)

* 0 secretariado

A Comissao 6 o 6rgao maximo de orienta,ao da OKACOM, sendo constituida por
tr6s altos funcionarios de cada um dos tres Estados de Bacia, designados
Comissarios, e que tem como fun,co definir e orientar a politica de desenvolvimento
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e pela supervisao das actividades da OKACOM bem como avaliar, controlar e

supervisionar os interesses comuns dos paises.

O Comite Directivo 6 constituido por t6cnicos especialistas dos respectivos paises,

tendo como fun,ao a execugco, coordena,co, supervisao e acompanhamento das

decis6es tomadas pela Comissao.

O secretariado 6 o 6rgao de apoio da OKACOM, com a fun,ao de prestar os

servicos administrativos, financeiros, patrimoniais. E de referir que decorre,

actualmente, o processo de estabelecimento do secretariado da OKACOM, existindo

neste momento um Servico Interino de Secretariado que presta suporte

administrativo a OKACOM.

Para a prossecu,co dos seus objectivos, a OKACOM tem levado a cabo, varias

ac,6es no ambito transfronteiri,o, estando em curso neste momento tr6s projectos

de coopera,co a nivel da Bacia, sendo o principal projecto, o Projecto de Protec,cao

Ambiental e Gestao Sustentavel do Okavango (Projecto EPSMO-GEF/OKACOM),

cujo objectivo 6 de aliviar as iminentes amea,as a longo termo nos sistemas de

terras e recursos hidricos da bacia, atrav6s da gestao conjunta dos recursos hidricos

e a protec,co dos ecossistemas aquaticos. 0 Projecto visa a elabora,co do

Diagn6stico e Analise Transfronteirica (TDA) e o Plano Accao Estrat6gico (SAP),

que sao instrumentos imprescindfveis para o futuro Plano de Gestao Integrada da

Bacia.

Os outros projectos sao: o Every River has its People (ERP), financiado pela

Ag6ncia Sueca de desenvolvimento Internacional (ASDI) visando promover a

participa,co das comunidades e outras partes interessadas nos processos de

decisao e na gestao sustentavel dos recursos naturais existentes na bacia; e o

Projecto de Gestao Integrada da Bacia Hidrografica do Rio (IRBM), financiado pela

United States Agency for International Development (USAID), com o objectivo de

promover o reforco institucional e t6cnico, bem como a capacidade da comunidade

para a gestao dos recursos hidricos da Bacia Hidrografica do Okavango.
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Associag6es de Defesa do Ambiente

Para al6m das institui,6es governamentais que regem os aspectos acima
mencionados, existem uma s6rie de associag6es de defesa do ambiente e de
organiza,6es da sociedade civil cujo ambito de trabalho esta relacionado com as
areas mencionadas neste projecto. E importante reconhecer que essas
organizag6es podem nao ter representa,ao a nivel municipal mas t6m trabalhos e
projectos realizados a nfvel de aiguns dos municfpios seleccionados pelo projecto.

Estas organiza,6es devem ser consultadas uma vez que podem fornecer
informa,6es complementares sobre aspectos relacionados com a protec,co
ambiental, uso de terra, acesso e gestao de recursos hfdricos.

Algumas das organiza,6es com experi6ncia nas areas de interven,ao deste projecto
incluem a Ac,co para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA), a Development
Workshop (DW) e a Rede Terra, urm cons6rcio de organiza,6es que trabalham com
aspectos relacionados com a terra e os conflitos de terra.

4.4. Recomenda,6es

Tendo em conta a diversidade de legisla,co existem sobre a mat6ria em questao e
as inumeras institui,6es envolvidas no licenciamento das actividades do projecto,
assim como na apresenta,co de pareceres t6cnicos e analise de estudos de impacte
ambiental 6 recomendado o seguinte:

* 0 cumprimento da legisla,co em vigor de modo a evitar atrasos na aprova,co
dos sub-projectos e garantir um elevado grau de protec,co ambiental e de
saude publica;

* 0 cumprimento dos requisitos das politicas de salvaguarda do Banco
Mundial;

* Com base nos pontos anteriores a elaboragao de crit6rios claros a aplicar em
todo o processo de prepara,ao, aprovagco, implementagao e monitoria dos
sub-projectos;
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* 0 envolvimento directo das Direc,6es Provincias da Agricultura, Pescas e

Ambiente na tomada de decis6es relativas aos tipos de sub-projectos, sua

localiza,ao geografica, tipo e numero de beneficiarios, dimensao e dura,ao, e

outros indicadores tal como definido na legisla,co em vigor;

* 0 envolvimento directo das Direc,6es Provinciais de Energia e Aguas para os

projectos que envolvam a utiliza,co de recursos hidricos para os diversos

sub-projectos;

* 0 envolvimento directo das Direc,ces Provinciais de Obras Publicas e

Urbanismo para os projectos que envolvam a reparagao e/ou constru,co de

infra-estruturas de apoio ao projecto;

* 0 envolvimento de outras partes interessadas a nivel governamental, da

sociedade civil ou autoridades tradicionais de acordo com a natureza e

localiza,co dos diversos sub-projectos;

* Para os sub-projectos com potenciais impactes negativos sobre o ambiente e

a qualidade de vida das popula,6es devem ser elaborados estudos de

impacte ambiental e respectiva consulta publica;

* 0 envolvimento das delega,6es provinciais do Instituto Geografico e

Cadastral de Angola em mat6rias relacionadas com a delimita,ao dos

terrenos e elabora,cao dos croquis;

* Dada a dimensao geografica do projecto e o impacte sobre os recursos

hidricos, solos, flora e fauna 6 importante que seja assegurada a realizacao

de estudos integrados tendentes a fornecer informagces sobre os impactes

cumulativos.

E ainda importante notar que o Quadro para a Gestao Ambiental e Social (ESMF)

deste projecto 6 um instrumento de planifica,co, avalia,co e antecipac,o dos

possiveis impactes negativos sobre o ambiente. Este ESMF nao substitui a

realiza,co dos necessarios estudos de impacte ambiental de acordo com a

legislagao em vigor.
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5. Prepara,co, Aprova,co e Implementa,cio de Sub-projectos

Este capftulo do Quadro de Gestao Ambiental e Social descreve o processo para

garantir que as quest6es ambientais e sociais sao adequadamente endere,adas

atraves dos arranjos institucionais e procedimentos existentes usados pelo projecto

para gerir o processo de identifica,ao, prepara,co, aprova,co e implementa,co dos

sub-projectos. De uma forma geral os arranjos de implementa,co do projecto a nivel

nacional, provincial e municipal sao fornecidos na Sec,co 2.6. sobre a Coordena,co

e Implementa,co do Projecto.

As salvaguardas ambientais recomendadas pelo Banco Mundial sao incorporadas

no projecto proposto utilizando os arranjos institucionais existentes para a

implementa,co do projecto. 0 principal enfoque do projecto sera a nivel municipal e

o planeamento do projecto sera integrado no processo de planeamento do

desenvolvimento do municipio.

Tal como indicado o projecto proposto e orientado pela demanda e desta forma

serao as pr6prias comunidades e interessados (beneficiarios) que irao identificar os

sub-projectos com a assistencia do governo local, equipas de extensao e EDAs

locais e com o apoio das ONGs e OBCs locais, A sua implementa,co sera feita com

o apoio das organiza,6es de base comunitaria. Os funcionarios das equipas de

extensao irao apoiar os potenciais beneficiarios na identifica,co dos sub-projectos e

no preenchimento dos formularios necessarios (incluindo a lista de verifica,co

ambiental incluida no Anexo 1 deste documento assim como de qualquer outro

documento adicional sobre medidas de mitiga,co) para ser submetido a Unidade de

Implementa,co do Projecto para avalia,ao.

E essencial que neste processo seja efectuada forma,ao e desenvolvimento de

capacidades dos extensionistas e comunidades em gestao ambiental,

preenchimento da lista de verifica,co e prepara,cao de quaisquer medidas de

mitiga,co adicionais. A forma,co e desenvolvimento de capacidades deve tamb6m

estar direccionada aos membros da UIP, e quaisquer ONGs que estejam a trabalhar

com as comunidades a nivel dos municipios. Tambem deverao merecer esta

forma,co as institui,6es governamentais provinciais e municipais envolvidas na
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elaboragco e aprova,co de sub-projectos especificos. Isto deve incluir o Instituto de

Desenvolvimento Agrario em rela,co aos sub-projectos agricolas relacionados com

pequenos projectos de irriga,cao, programas de senhas para fertilizantes,

fornecimento de equipamento agricola, gestao de pragas e aquisi,ao de trac,ao

animal e mecanica. A nfvel provincial a Direcgco Provincial de Agricultura, Pescas e

Ambiente tamb6m deve ser envolvida,

Onde for possivel, dado a natureza e dimensao dos sub-projectos, a sua analise

sera feita a nivel do municipio mas alguns sub-projectos serao analisados a nivel

provincial. Nesta analise 6 importante que sejam verificados os aspectos sociais,

ambientais e de viabilidade t6cnica e financeira.

5.1. Preparagao e Candidatura

As equipas de extensao irao trabalhar com as comunidades na prepara,co dos seus

sub-projectos para evitar e minimizar impactes ambientais e sociais adversos (Etapa

1). Para tal as equipas de extensao irao usar a lista de verifica,co ambiental do

ESMF (ver Anexo 1) em conjunto com as informa,6es sobre os impactes do projecto

e medidas de mitiga,co tipicas (ver Anexo XXX - Fichas de Apoio). As propostas de

sub-projectos serao elaborados a nivel municipal e se necessario as EDAs e/ou

outros provedores de servi,os poderao ajudar na identifica,co de propostas de sub-

projectos.

O objectivo das listas de verifica,co 6 de apoiar as comunidades e equipas de

extensao a identificar os potenciais impactes tendo como base o levantamento de

campo. As Fichas de Apoio fornecem conselhos sobre como evitar ou minimizar tais

impactes e cobrem uma s6rie de projectos nomeadamente:

* Criagco de animais em pequena escala

* Pequenas barragens e reservat6rios

* Pequenos programas de irriga,co

* Fornecimento de agua

* Vias de acesso
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* Florestas comunitarias

* Pequenos projectos de aquacultura

* Processamento alimentar

* Infra-estruturas e ediffcios (especialmente mercados, armaz6ns, silos)

* Agricultura familiar

A lista de verifica,co cont6m a certifica,co pela comunidade e equipa de extensao

que inclui todas as medidas necessarias para evitar ou minimizar os impactes

ambientais e sociais adversos. A candidatura dos sub-projectos identifica os

potenciais impactes do sub-projecto, descreve as medidas inclufdas no sub-projecto

para resolver esses impactes e anexa uma lista de verifica,co completa com outros

relat6rios adicionais (como por exemplo PGA, PAR, PGP).

Em alguns casos os relat6rios adicionais (PGA, PAR, PGP) podem ser aprovados

ap6s a submissao do sub-projecto. Nessas situa,6es o sub-projecto nao pode ser

definitivamente aprovado e financiado ate que tais relat6rios sejam recebidos,

aprovados e disseminados.

Onde for possivel as comunidades e equipas de extensao deverao tentar evitar a

necessidade de relatorios de planeamento especiais (PGA, PAR, PGP) uma vez que

estes requerem recursos adicionais para a sua prepara,co e pode requerer

emendas ao desenho do sub-projecto. No entanto, no caso das comunidades e

equipas de extensao identificarem sub-projectos bons que irao contribuir de forma

significativa para o desenvolvimento local, esses estudos adicionais devem ser

elaborados e os relat6rios preparados. Nesses casos, uma autoridade local devera

reavalia-lo para confirmar a necessidade e assegurar os recursos necessarios (tanto

tecnicos como financeiros) para realizar o trabalho. Os servigos t6cnicos

especializados estao apresentados neste ESMF (ver Cap[tulo 7) e os fundos para

esses servi,os a serem contratados estarao disponfveis (ver Capitulo 8). Neste

contexto os funcionarios do projecto nao devem evitar utilizar esses servi,os e

fundos.
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Para alguns sub-projectos, as suas medidas de mitiga,co e implementa,co deverao

ser especificadas com mais detalhe e estas deverao ser apresentadas como um

anexo a candidatura. Forma,co sera providenciada as equipas de extensao e as

comunidades para de forma adequada resolverem estas situag6es quando

prepararem as suas candidaturas. No entanto, poderao haver situa,6es onde o

aconselhamento da autoridade de revisao ou a assistencia tecnica com o apoio do

projecto seja necessario. Estas incluem:

* A terra deve ser comprada para o sub-projecto ou o acesso de alguem aos

recursos que eles estao habituados a usar e mudado. A necessidade de um

Plano de Ac,co para Reassentamento deve ser determrinado e, se

necessario, preparado de acordo com os procedimentos detalhados no

documento de Estrutura de Politica para Reassentamento.

* Um sub-projecto pode afectar uma area protegida ou um habitat natural. A

candidatura deve descrever com este sub-projecto vai evitar causar impactes

adversos ao habitat.

* Um sub-projecto precisa de envolver o uso de pesticidas. Um Plano de

Gestao de Pragas precisa de ser elaborado tal como descrito no Capitulo 4

deste documento.

5.2. Avaliasio e Aprovagao

Esta sec,co incide sobre os procedimentos para revisao e aprova,ao das

candidaturas de sub-projectos. Estes estao integrados na sec,co dos arranjos da

Coordena,co e lmplementag,o do Projecto tal como descrito no Capitulo 2. No

entanto, na maior parte dos casos a EDA devera preparar a respectiva

documenta,ao de cada sub-projecto e mobilizar a assistencia tecnica quando

devidamente justificada. Todas as propostas de sub-projectos sao avaliadas pela

UPIP. De acordo com os custos e a complexidade dos sub-projectos estes deverao

ser avaliados pela UIP a nivel central. Assim sendo estes serao classificados como

(a) sub-projectos dependentes de decisao central (onde a decisao 6 tomada pelo

comit6 de implementa,co central) e (b) sub-projectos dependentes de decisao local

(onde a decisao 6 tomada pelo comit6 de implementa,co provincial).
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Uma lista de verifica,co do ESMF completa assim com quaisquer relat6rios de

planeamento adicionais (por exemplo, PGA, PAR, PGP) sao enviados em conjunto

com o processo de aplica,co para a autoridade de revisao a nivel do municipio para

posteriormente for levado a aprova,co. 0 primeiro passo no processo de aprova,ao

6 uma avalia,co preliminar (Etapa 2) para determinar se toda a informa,co foi

fornecida e se 6 adequada. A autoridade de revisao vai entao determinar as

considera,6es sobre as quest6es ambientais e sociais feitas pela comunidade e

equipas de extensao sao satisfat6rias, particularmente em rela,co a identifica,co

dos potenciais impactes adversos resultantes do sub-projecto assim como as

medidas de mitiga,co propostas para os impactes negativos. Se necessario a EDA

local ou o IDA poderao ajudar neste processo, assim como outra estrutura

governamental que no municipio em questao tenha conhecimentos e experi6ncia

com o tipo de sub-projecto proposto.

Se a analise preliminar indicar que o sub-projecto proposto possa vir a ter impactes

ambientais e sociais que nao estao adequadamente mencionados na candidatura,

ou se vai de encontro com determinados crit6rios (ver Tabela 4 abaixo), a autoridade

de revisao requer uma avalia,co de campo (Etapa 3) antes que o processo de

candidatura possa ser levado a frente.

Nota: Estes crit6rios devem ser actualizados com base na experi6ncia pratica na

implementa,ao de sub-projectos. Um exemplo deste formato para o relat6rio da

avalia,ao de campo esta inclufdo neste documento (Anexo XXX).

Tabela 4 - Crit6rio para Solicitar uma Avalia,co de Campo
Criterio AvaliaQio de Campo
1. A terra deve ser comprada para o sub- Determina a escala e o nivel de impacte. 0
projecto ou o acesso de algu6m ou Plano de Ac,ao para Reassentamento pode
comunidade a terra ou aos recursos que ser necessario de acordo com os
eles estao habituados a usar 6 perdido ou procedimentos no documento de Estrutura de
restringido, ou qualquer individuo Ou Politica para Reassentamento.
familia 6 desalojado.
2. Um sub-projecto pode afectar uma Determina se um sub-projecto vai evitar de
area protegida ou um habitat natural. forma adequada os impactes adversos na area

protegidas ou habitat natural tal como definido
no presente documento.
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Crit6rio AvaliaQio de Campo
3. Um sub-projecto pode ter um impacte Determina a escala e o nivel de impacte. A
num ecossistema ecologicamente candidatura pode ter de ser revista para
sensivel (por exemplo florestas ou zonas descrever como o sub-projecto ira evitar ou
humidas) minimizar os impactes adversos nas areas

ecologicamente sensiveis. Isto pode
necessitar de um Piano de Gestao Ambiental
especifico.

4. Um sub-projecto pode envolver o uso Determines a escala e o grau de preocupacao.
ou a introducao de pesticidas Se necessario um Plano de Gestao de Pragas

6 preparado tal como definido neste
documento.

5. Um sub-projecto pode envolver ou Determina a escala e o nivel do potencial
resuftar em: impacte. A candidatura pode ter de ser revista

* Alteragdo ou usa das Aguas evitar ou minimizar os impactes adversos nas
superficiais resoduas do areas ecologicamente sensiveis e pode ainda
Produai (residuos incluir um Plano de Gestao Ambiental.
matadouro)

* Novos ou reconstrucao de sistemas
de irrigacao e drenagem

* Pequenas barragens, represas,
reservat6rios ou pontos de agua

Com base na avaliagao preliminar e, se necessario, na avaliagao de campo, a

autoridade de revisao submete a candidatura para a autoridade responsavel pela

aprova,co (Etapa 5) com recomenda,6es para as condig6es de aprovagao e

supervisao da implementa§ao (por exemplo, medidas para controlar a erosao,

gestao de residuos s6lidos, saude publica, etc.).

5.3. Divulgaggo da Informa,co do Sub-projecto

De acordo com a politica do Banco Mundial sobre a divulgac,o da informacao,

relat6rios adicionais tais como os PGAs, PARs e PGPs devem ser tornados publicos

para consulta (Etapa 4) e revisao num local acessivel para as populac6es locais (por

exemplo nas administrac6es municipais e comunais, nas EDAs locais, na ag6ncia a

nivel provincial responsavel pelo projecto - IDA), antes da sua aprovac,o.

Esta informa,co deve estar disponivel num formato, maneira e linguagem que as

pessoas locais possam entender antes que o sub-projecto seja finalmente aprovado.

Essas informa,6es devem tamb6m ser enviadas ao Banco Mundial para a

respectiva divulga&ao no Centro de Informa,co em Luanda e atrav6s da InfoShop do

Banco.
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5.4. Relat6rios Anuais

As autoridades locais, neste caso as administra,6es municipais, devem reportar
anualmente as actividades implementadas pelo projecto durante o ano anterior. A
informa,co para ser inclufda nesses relat6rios anuais deve reflectir a experiencia
com a implementagco dos procedimentos contidos no ESMF tal como exemplificado
no Anexo 5. Os objectivos destes relat6rios anuais sao:

* Documentar as transac,6es do projecto e dos sub-projectos;

* Documentar a experiencia e quest6es existentes na implementa,ao anual do
projecto de modo a usa-las para identificar as dificuldades e melhorar a
performance; e

* Recolher informa,co pratica para realizar as revis6es anuais tal como
demonstrado abaixo.

5.5. Revis6es Anuais

As revis6es anuais da implementa,co do ESMF e do projecto devem ser
obrigatoriamente realizadas. Essas deverao ser realizadas por um consultor
independente local, uma ONG ou um provedor de servigos que nao esteja envolvido
no projecto. Para efeitos de contrata,co desses servi,os deverao ser elaborados os
respectivos Termos de Referencia.

Os prop6sitos destas revis6es anuais sao os seguintes:

* Avaliar o cumprimento dos procedimentos recomendados no ESMF, as li,6es
aprendidas e melhorar a performance futura do ESMF;

* Avaliar a ocorrencia de, e potenciais impactes cumulativos devido as
actividades financiadas pelo projecto e outros desenvolvimentos.

As revisoes anuais serao a principal fonte de informag-ao para a gestao do projecto
melhorar a sua performance e para as mrissoes de supervisao do Banco. Desta
forma elas devem ser elaboradas depois do relat6rio anual ter sido preparado e
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antes da supervisao do projecto pelo Banco Mundial. A Guia de Orienta,co para a

realiza,co das revis6es anuais 6 providenciada no Anexo 6.

5.6. Resumo dos Procedimentos de Prepara,io, Revisao e Aprova,cio

Existem apenas dois cenarios para o processo de submissao dos sub-projectos no

que diz respeito a avaliac,o ambiental. Estes incluem:

* Cenario 1: A lista de verifica,ao nao acciona nenhuma medida de gestao

ambiental adicional.

* Cenario 2: A lista de verifica,co acciona a necessidade para medidas de

gestao ambiental adicionais (PGA e/ou PAR) e as comunidades equipas de

extensao devem prepara-las (com assistencia se necessaria).

As etapas basica para a elabora,co, avalia,co e aprovac,o dos sub-projectos sao

demonstradas nos dois diagramas abaixo, para cada um dos cenarios.

Cenario 1

As cormunidades (beneficiarios) e as equipas de
Etapa 1 extensao preparam o sub-projecto e completam a lista
Prepara,co do Projecto de verifica,co ambiental. A EDA local pode ajudar na

elabora,co da proposta de sub-projecto. A lista de
verifica,co nao acciona nenhumas medidas de
ambientais adicionais

Etapa 2 A UIP e IDA provincial procedem a revisao da lista de
Avalia,cao Preliminar verifica,cao com o apoio do Departamrento do Ambiente

Etapa 3 Se houver necessidade a UIP e/ou o IDA fazem a
Avalia,co de Campo avalia,ao de campo

Etapa 4 A documenta,ao do sub-projecto 6 divulgada a nivel da
Divulga,co Administra,co do Municipio

Etapa 5 0 Comit6 de Coordena,ao do Projecto - CCP (do qual
Aprova,cao o IDA 6 membro) aprova ou rejeita a candidatura do

sub-projecto. Se for rejeitado o sub-projecto tem de ser
revisto com apoio t6cnico e re-enviado



--- : W

Neste Cenario 1 e uma vez que os sub-projectos nao accionam nenhumas medidas

de gestao ambiental adicionais, deve considerar um mecanismo menos complexo e
mais expedito de sub-projectos que possam ser aprovados a nivel comunal. Este
mecanismo deveria considerar a utiliza,co de criterios bem definidos que seriam
utilizados pela Administra,ao Comunal assim como pelos quadros da EDA local. Este
mecanismo iria fomentar um maior interesse pelo projecto e iria facilitar o surgimento

de sub-projectos orientados para agricultores familiares.

Cenario 2

As comunidades (beneficiarios) e as equipas deEtapa 1 extensao preparam o sub-projecto e completam a lista
Prepara,co do Projecto de verificagao ambiental. A EDA local pode ajudar na

elabora,ao da proposta de sub-projecto. A lista de
verificagao acciona medidas de ambientais adicionais e
um PGA/PAR/PGP tem de ser preparado com
assistencia tecnica

Etapa 2 A UIP e IDA provincial procedem a revisao da lista de
Avaliagao Preliminar verifica,ao e o PGA/PAR/PGP com o apoio do

Departamento do Ambiente. E feita uma analise da
viabilidade t6cnica e financeira e uma analise dos
impactes ambientais e sociais

Etapa 3
Avaliacao de Campo Se houver necessidade a UIP e/ou o IDA fazem a

avalia,cao de campo. Dependendo da escala e nivel
impacte assistencia especializada pode ser requerida

Etapa 4 0 PGA/PAR/PAP sao divulgados a n[vel da
Divulga,cao Administra,ao do Municipio antes da sua aprova,ao. 0

IDA sera responsavel pela implementagao do projecto
em conjunto com os beneficiarios

Etapa 5
Aprova,co 0 Comite de Coordena,ao do Projecto - CCP aprova

ou rejeita a candidatura do sub-projecto. Se for
rejeitado o sub-projecto tem de ser revisto com apoio
tecnico e re-enviado
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Em todos os casos a avaliag5o envolve a UIP assim como a IDA provincial. A

aprovagao e feita pelo Comite de Coordenagao do Projecto do qual o IDA e membro.

No entanto e importante que na analise preliminar sao considerados os aspectos

ambientais e sociais com base na documentagao providenciada no ESMF mas

tambem deve ser feita uma analise da viabilidade t6cnica e financeira do sub-

projecto proposto.

E igualmente necessario lembrar que a incorporagao das salvaguardas ambientais

estao baseadas nos tres seguintes requisitos fundamentais:

* 0 processo de planeamento, elaboragco, avaliagao e aprovagao de sub-

projectos tal como detalhado no ESMF deve ser parte integral do Manual de

Operag6es;

* FormagAo e capacitagao profissional devem ser fornecidas a todos os nfvel,

desde ao nivel das comunidades ate ao da gestao do projecto;

* As avaliag6es anuais e de meio-termo e revis6es anuais devem avaliar a

conformidade com o ESMF, com o Manual de Operag6es e com os

procedimentos das salvaguardas ambientais.

O nao cumprimentos desses tres pre-requisitos fundamentais ira resultar em

procedimentos de gestao ambiental serem colocados a margem da implementacao

do projecto e consequentemente numa ma gestao dos recursos do pais.
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6. Gestio Ambiental e Social

Este capftulo do ESMF descreve o processo para garantir que as preocupa,6es

ambientais e sociais sao adequadamente endere,ados durante o processo de
avalia,ao, revisao e posterior implementa,co do ESMF. Isto 6 feito atrav6s do uso
da lista de verifica,co (ver Anexo 1) e as diversas Fichas de Apoio relativas aos
potenciais sub-projectos (ver Anexo XXX). A lista de verificagco 6 elaborada, com

base no modelo, para ajudar as comunidades e extensionistas assim como as
pessoas responsaveis pela revisao para identificar as necessidades para uma
gestao mais detalha, caso a caso.

0 presente capftulo do ESMF descreve ac,ces adicionais de gestao ambiental e
social solicitadas na lista da verificagao. Estas ac,6es sao adicionais as
apresentadas nos Capftulos 3 (Requisitos de Gestao Ambiental e Social) e 4
(Quadro Legal e Institucional para a Gestao Ambiental), com destaque para os
Planos de Gestao Ambiental, os Planos de Ac,co para Reassentamento e os Planos
de Gestao de Pragas.

Da mesma forma, tal como definido na Tabela 3 sobre as polfticas de salvaguarda a
considerar na implementa,ao do projecto proposto, existem determinadas polifticas
que serao accionadas, outras nao e existem igualmente algumas por determinar no
processo de avalia,ao e revisao das propostas de sub-projectos. As fichas de apoio
para cada uma dessas polifticas sao apresentadas no Anexos XXX. Estas deverao
ser utilizadas sempre que um sub-projecto accione as polifticas operacionais tal
como definido no capitulo 3.

Aqueles sub-projectos que accionem as polifticas de salvaguarda t6m de preparar, de
acordo com o tipo de sub-projecto, medidas de mitiga,co que salvaguardam o
ambiente e a qualidade de vidas pessoas. Dada a natureza do projecto e a dimensao
territorial 6 recomendado que os Planos de Gestao Ambiental, os Planos de Ac,co
para Reassentamento e os Planos de Gestao de Pragas sejam elaborados de forma
regional e integrada. Desta forma neste capitulo serao realgados apenas os
elementos que resultam na elabora,co dos documentos atras mencionados.
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6.1. Planos de Gestao Ambiental

Os Planos de Gestao Ambiental (PGA) sao elaborados sempre que um sub-projecto

inclua potenciais impactes ambientais adversos. As guias de orienta,co para a

elabora,co do PGA sao apresentadas no Anexo 2. 0 Plano de Gestao Ambiental

deve incluir o seguinte os seguintes dados:

* Uma descri,co dos efeitos adversos antecipados pelos beneficiarios

* Uma descrigco detalhadas de cada uma das medidas de mitigac,o

* Uma descri,co do programa de monitoria

* Uma descri,co das responsabilidades das pessoas e/ou entidades que irao

implementar as medidas de mitiga,co

* Um programa de implementa,co incluindo a frequencia e dura,co das medidas

de mitiga,co

* Uma descri,co dos custos provaveis assim como das possiveis fontes de

financiamento

Nao existem parametros sobre o formato e tamanho do PGA no entanto e importante

que este seja exaustivo e apresenta informa,6es detalhadas sobre os problemas

ambientais que pretende resolver ou mitigar, os m6todos para o fazer e as

responsabilidades de cada um.

Em determinados sub-projectos serao apenas algumas considera,6es sobre as

medidas de mitiga,co enquanto que em projectos com grandes impactes, como por

exemplo, constru,co de barragens, vias de acesso que atravessem zonas com

cobertura vegetal acentuada, sera necessario um Programa de Gestao Ambiental

mais detalhado.

A participa,co da comunidade na prepara,ao do PGA 6 essencial, tanto para obter

informa,6es sobre o conhecimento local para a identificagco, desenho e

implementa,co do plano como para garantir a apropria,ao do plano e o sucesso

futuro nos esforgos da comunidades nas actividades de monitoria.
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6.2. Pianos de Ac,io para Reassentamento

Os Pianos de Ac,co para Reassentamento (PAR) sao elaborados sempre que um
sub-projecto inclua mudan,as no acesso aos recursos, o desalojamento e o
reassentamento involuntario de individuos e/ou familias. 0 modelo recomendado de
PAR 6 apresentado no Anexo 3. 0 Piano de Ac,ao para Reassentamento deve incluir
o seguinte:

* Uma introdu,co sobre os problemas do reassentamento

* Uma descriq,o sobre o quadro legal nacional e do Banco Mundial

* Um levantamento sobre as propriedades, familias e neg6cios afectados

* Uma descri,co dos impactos causados pelo desalojamento

* Uma proposta de assistencias as fam[lias a serem realojadas

* A indica,co da agencia/institui,co responsavel pela actividade

* Uma estimativa dos custos envolvidos e as fontes de financiamento

* Um plano de monitoria e actividades de acompanhamento

* Uma descri,cao dos mecanismos de avalia,co

Os Pianos de Ac,ao para Reassentamento estao sempre associados a Estrutura de
Poliftica para Reassentamento, pelo que este documento deve sempre ser consultado
no evento de um sub-projecto provocar o desalojamento de individuos e/ou familias.

6.3. Planos de Gestio de Pragas

Os Planos de Gestao de Pragas (PGP) sao elaborados sempre que um sub-projecto
inclua o uso de pesticidas e fertilizantes assim como a produ,ao agricola. As guias de
orienta,co para a elaborag5o do PGP sao apresentadas no Anexo 4. 0 Plano de
Gestao de Pragas deve incluir o seguinte:

* Uma descri,co da abordagem a gestao de pragas

* Uma descri,co sobre a gestao de pesticidas

* Um programa de monitoria e supervisao
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Todas estas descri,6es devem estar relacionadas com a gestao integrada de pragas

que 6 uma pratica de controlar pragas com base numa mistura de componentes

ecol6gicas, de forma a reduzir a depend6ncia sobre pesticidas quimicos sint6ticos.

Esta pratica inclui a gestao das pragas ao inv6s de as erradicar, a utilizacao de

medidas nao-quimicas e a utiliza,co de pesticidas, em ultimo caso, atrav6s de formas

que minimizem os impactes adversos nos organismos, em pessoas e no ambiente.

Os problemas com a gestao de pragas surgem normalmente com os seguintes tipos

de sub-projectos:

* Novos desenvolvimentos no uso da terra ou mudan,a nas praticas agricolas

de uma area;

* Expansao de actividades agricolas para areas novas;

* Diversificacao de culturas agricolas atrav6s daquelas culturas que tendem a

usar uma grande quantidade de pesticidas (algodao, vegetais e arroz);

* Intensificacao dos sistemas agricolas existentes de baixa tecnologia;

* Desenvolvimento de estruturas de veterin&ios.
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7. Capacitacao Profissional, Forma,cio e Assistencia Tecnica

Este capitulo do Quadro para Gestao Ambiental e Social fornece informa,6es sobre
o tipo de forma,co e actividades de desenvolvimento de capacidades importantes
para o sucesso do Projecto Agricola de Produtores Familiares Orientado para o
Mercado (MOSAP). Esta s6rie de actividades de forma,co tem como principal
objectivo a integracao da componente ambiental nos diversos sub-projectos

agrfcolas de forma a garantir uma gestao sustentavel dos recursos naturais nas
provfncias seleccionadas.

A forma,co e desenvolvimento profissional dos diversos intervenientes pretende
ainda que as medidas propostas no presente documento, relativamente a legisla,co
ambiental angolana e as polifticas operacionais do Banco Mundial sejam
implementadas na totalidade. 0 cumprimento destas propostas, tal como definido
nos capitulos anteriores, 6 um passo importante para a salvaguarda das quest6es
ambientais e sociais, e desta forma pode garantir o sucesso da implementa,co do
ESMF.

7.1. Avaliacao das Capacidades Institucionais e de Recursos Humanos

O Decreto-Lei n.9 17/99 de 29 de Outubro aprovou a nova organica dos Governos
Provinciais e das Administra,oes Municipais e Comunais e visa a desconcentracao

de tarefas e compet6ncias at6 entao dependentes dos 6rgaos da Administra,co
Central do Estado. No entanto, esta desconcentra,ao de compet6ncias 6 um
processo demorado que deve ser acompanhado da devida forma,cao e capacita,co
dos quadros locais para lidar com diversas quest6es ambientais e sociais.

Num estudo recente do Minist6rio do Urbanismo e Ambiente sobre as capacidades
em recursos humanos para a gestao da biodiversidade foi concluido existir ainda
uma insuficiente capacidade dos organismos e institui,6es competentes em
recursos humanos para a gestao da biodiversidade em particular e do ambiente de
uma forma geral.
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Este facto 6 evidente principalmente nas institui,6es governamentais a nfvel das

provincias e acentua-se quando analisado o quadro de recursos humanos existentes

a nivel dos municipios e comunas. Desta forma 6 possivel concluir que a capacidade

institucional e de recursos humanos para lidar com a gestao de quest6es ambientais

e sociais 6 fraca. Isto 6 um constrangimento para a implementa,co do ESMF

particularmente a nivel dos municipios e comunas seleccionadas para o presente

projecto.

Associado as limitag6es em termos de recursos humanos qualificados e com

experiencia na gestao ambiental e social, existe a dificuldade em aceder a

informag,co actualizada e fiavel, dificultante assim os processos de tomada de

decisao e gestao ambiental integrada.

O quadro juridico-legal melhorou nos ultimos anos e ja oferece um determinado grau

de protec,co ambiental, no entanto o deficiente funcionamento dos organismos da

administra,ao do Estado e a fraca coopera,ao e articula,cao entre estes dificulta a

implementa,co da actual legisla,co. A falta de recursos materiais e financeiros 6

igualmente um constrangimento para a implementac,o de medidas que assegurem

uma efectiva protec,co ambiental.

Apesar disso, existem estruturas a nivel central e provincial com alguma forma,co,

experi6ncia e informa,cao na area de gestao ambiental e social que podem ser

integradas para auxiliar a area de capacita,ao profissional, forma,co e assist6ncia

t6cnica. Estas estruturas incluem os ministerios da Agricultura e do Desenvolvimento

Rural e Urbanismo e Ambiente e as suas representa,6es provinciais,

nomeadamente as Direc,6es Provinciais da Agricultura, Pescas e Ambiente e as

Delega,6es do Instituto de Desenvolvimento Florestal e do Instituto de

Desenvolvimento Agrario.

E ainda importante referir que estas estruturas t6m limita,6es de pessoal e que

recorrem com alguma frequencia a consultoria externa para execu,co de

determinadas tarefas pelo que tamb6m necessitam de apoio em termos de

desenvolvimento de capacidades e programas de estagio e partilha de experi6ncias

e conhecimentos.
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Um dos maiores constrangimentos para a implementa,co da legislagco em vigor
assim como para a prevengao de problemas ambientais esta relacionado com a falta
de divulga,co da legislagco e a insufici6ncia de programas de educa,cao e
consciencializa,co.

Para garantir que seja possfvel a integra,co das politicas nacionais e das polfticas
do Banco Mundial na implementa,co do presente projecto 6 preciso ter em conta
uma forte componente de forma,ao e consciencializa,co.

7.2. Programa-Modelo de Capacita,co Profissional, Forma,co e
Consciencializa,co

A presente proposta de Programa-Modelo para a forma,co de quadros e
consciencializa,co das popula,ces foi preparado com o objectivo de garantir a
implementa,co efectiva do ESMF. Esta proposta esta direccionada para os
beneficiarios directos dos sub-projectos assim como para os t6cnicos que serao
responsaveis pela sua implementa,co a nivel provincial, municipal e comunal. Isto
inclui os seguintes intervenientes:

* Direc,ao Provincial da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Pescas e
Ambiente (incluindo o Departamento do Ambiente)

* Direc,co Provincial de Obras Publicas e Urbanismo

* Delega,6es Provinciais do IDF e IGCA

* Esta,6es de Desenvolvimento Agrario

* Instituto de lnvestiga,cao Agrario

* Administra,co Municipal e Comunal

* Integrantes das Unidades de lmplementag,o do Projecto

* ONGs locais e associa,6es comunitarias

* Extensionistas Rurais

* Lideres Comunitarios
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Embora seja um grupo bastante variado para os quais determinados temas serao

transversais 6 importante real,ar que existem necessidades especificas em termos

de forma,co t6cnica e consciencializa,co para cada um dos grupos. Cada provincia

tem uma situa,ao de recursos humanos especifica pelo que o conteudo e grau de

profundidade das quest6es a serem incluidas nas ac,oes de forma,co vai ter de ser

definido a nivel de cada provincia no processo de implementa,co do projecto.

Assim sendo abaixo 6 apresentada uma indica,co dessas necessidades especificas,

que a semelhan,a dos sub-projectos ser&o orientadas pela demanda e deverao ser

melhor detalhadas no decurso da implementacJo do projecto. Estas necessidades

especificas incluem:

* Forma,co t6cnica (FT) para os beneficiarios directos do projecto em areas

relacionadas com o uso de agro-quimicos, material veterinario, multiplica,co

e armazenamento de sementes, analise laboratoriais, explora,co das fontes

de irriga,co, uso de energia solar, etc. No entanto a forma,co t6cnica nao

deve estar limitada aos exemplos mencionados, mas deve tamb6m fomentar

a inclusao de outros t6picos desde que estes concorram para a boa execu,co

dos sub-projectos. Neste caso as propostas de sub-projectos deverao incluir

um or,camento especifico para esse tipo de forma,co t6cnica, uma vez que o

or,camento para a implementa,ao do ESMF (ver Capitulo 8) esta relacionado

com actividades de forma,co especificas identificadas com base nos

possiveis sub-projectos e inexist6ncia de informa,co e forma,co adequada.

* Capacita,co profissional (CP) para os participantes responsaveis pela gestao

ambiental e social incluindo a identifica,co e analise dos principais riscos

ambientais e sociais, a defini,co de medidas de mitiga,co, a monitoria da

implementa,co de tais medidas, assim como a elabora,ao de um plano de

gestao ambiental no contexto de cada sub-projecto. Este tipo de forma,co

devera incluir a componente gestao ambiental, avalia,co ambiental, monitoria

e auditoria ambiental, participa,co publica, metodologias de recolha,

processamento e analise de informa,ao, uso da lista de verifica,co do ESMF,

gestao e supervisao de projectos. A prepara,co de outros instrumentos de

gestao ambiental recomendados pelo Banco Mundial e pela legisla,co em

vigor deve tamb6m ser objecto de forma,co.
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* Campanhas de educa-aco e consciencializa,cao (EC) ambiental para os
membros das institui,6es governamentais, autoridades tradicionais e agentes
comunitarios sobre a importancia de questoes ambientais e sociais do ponto
de vista de protec,co ambiental e melhoria da qualidade de vida das
popula,6es. Estas campanhas devem incluir aspectos sobre legisla,co,
praticas tradicionais nocivas ao ambiente, cuidados a ter nas actividades

humanas com impacte para o ambiente (queimadas, sobre-pastoreio,
agricultura intensiva, utiliza,co de pesticidas, corte de arvores para lenha e
carvao, etc.).

* A dissemina,co da legisla,ao ambiental em vigor deve ser uma prioridade
transversal do projecto.

Em baixo esta apresentada uma proposta mais detalhada da actividades de
forma,ao, assist6ncia tecnica e consciencializa,co ambiental a considerar no ambito
deste projecto. A proposta 6 feita com base numa escala de cinco niveis de
interven,co que vai desde o nfvel central at6 ao nivel de implementagao e
envolvimento por parte dos lideres comunitarios e beneficiarios. A defini,co exacta
dos participantes nessas ac,6es de forma,co e consciencializa,ao devera ser feita
durante o processo de implementa,co do projecto assim que dificuldades e
debilidades forem sendo identificadas. 0 tipo de participantes, a semelhanga do
conteudo e grau de profundidade das questoes, podera variar de provincia para
provincia. Em alguns casos as diferentes partes envolvidas poderao beneficiar de
dois tipos de forma,ao, particularmente quando a capacita,co profissional pontual 6
acompanhada de ac,6es continuas de educa,co e consciencializa,co ambiental.

Os t6picos a serem utilizados nas actividades de forma,ao e consciencializa,cao sao
igualmente apresentados e o grau de actividade 6 proposto em tres, nomeadamente
Forma,co T6cnica (FT), Capacita,co Profissional (CP) e Educa,co e
Consciencializa,co (EC). As ac,6es de forma,co tecnica e capacita,ao profissional
serao pontuais e maioritariamente relacionadas com os tipos de sub-projectos e
gestao do projecto. Estas ac,6es deverao estar relacionadas com o processo de
elabora,ao, avalia,co, aprovagco e implementa,co do projecto. As actividades de
educa,co e consciencializa,co serao constantes, particularmente aquelas dirigidas
aos principais beneficiarios (comunidades, agricultores, etc.). Numa fase inicial, no
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primeiro ano, serao tambem direccionados aos t6cnicos das instituig6es

governamentais envolvidas no projecto.

T6picos c o" cc

- - - .= a o

z z!. Zs O 04 G mm

Legisla,co ambiental e aplica,co CP CP CP CP/EC EC
da lei no contexto do projecto
Procedimentos de avalia,co EC CP CP CP/EC EC
ambiental (diagn6sticos,
potenciais riscos, medidas de
mitiga,co, respostas)
Aplicac,o do ESMF e formularios EC EC CP CP CP/EC
de apoio
Monitoria e Auditoria Ambiental EC CP CP CP EC
dos sub-projectos
Elaborag,o de Planos de Gestao EC CP CP CP EC
Ambiental
Relagco entre as questoes CP/EC CP/EC CP CP EC
ambientais e sociais e a
importancia da gestao ambiental
Impactes das actividades EC CP/EC CP/EC CP CP
humanas no ambiente
Metodologias de recolha, EC CP CP CP CP
processamento e ancalise de
informa,cao

IGest&o e supervis&o de projectos CP CP CP CP/EC EC
Uso de agro-quimicos (incluindo EC EC/FT FT FT FT
pesticidas e fertilizantes)
Multiplicaq&o e armazenamento EC EC/FT FT FT FT
de sementes
Analises laboratoriais EC EC FT FT CP
Projectos alternativos (por EC EC FT FT FT
exemplo, uso de energia solar e
energia hidrica)

Objectivos das Actividades de Formacao

Tendo em conta os objectivos do Quadro para Gestao Ambiental e Social (ESMF) do

projecto MOSAP em Angola e as limita,6es de recursos humanos para garantir a
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implementa,co do ESMF, esta componente de formagao, capacitagao profissional e
consciencializac,o ambiental pretende o seguinte:

* Apoiar os lfderes de grupos comunitarios, associa,6es locais e beneficiarios a
priorizar as suas necessidades no contexto do presente projecto, assim como
fornecer capacidades e instrumentos para que eles possam identificar,

preparar, implementar e gerir os aspectos ambientais e sociais dos seus sub-
projectos;

* Fomentar a pratica de actividades de protecgco ambiental de forma a
controlar os impactes das actividades humanas sobre o ambiente e a
qualidade de vida das popula,6es, assim como a elabora,co de medidas de
mitiga,co;

* Garantir que os governos provinciais atrav6s das administra,6es municipais e
comunais possam ser capazes de avaliar, aprovar e supervisionar de forma
efectiva e consistente a implementa,co dos sub-projectos;

* Assegurar que o Quadro de Gestao Ambiental e Social 6 implementado de
forma efectiva; e

* Fortalecer as ONGs locais e as equipas de extensao rural com
conhecimentos, instrumentos e metodologias que possam ajuda-los no seu
apoio as comunidades durante o processo de elabora,co e execugco dos
seus sub-projectos.

Para alcan,ar os objectivos acima preconizados e tendo em conta das diferentes
necessidades dos individuos envolvidos na implementa,co do presente projecto nao
6 possfvel identificar um Onico programa. No entanto 6 possivel propor um
programa-modelo que deve se adaptado ao contexto de cada uma das comunas ou
municipios e que leve em considera,co o tipo de sub-projectos a serem

implementados.

Dependendo do tipo de participantes o programa-modelo abaixo apresentado
podera ser reduzido para um programa de dois ou tr6s dias. A proposta de
programa-modelo inclui um curso de formagao com um total de cinco (5) dias uteis e
contempla actividades praticas e te6ricas.
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(conicionas nos Participantes
O9h15 - 09h45 Introdugo de conceitos

r | . . s(Ambiente, G es tao Ambiental, Avaliagao Ambiental, etc.)

O9h45 - 12h30 Apresenta,co dos Sub-projectos
1 Caracteristicas ambientais e sociais da 8rea

* Potenciais impactes ambientais e sociais dos sub-projectos
* Dificuldades na implementa,cao dos sub-projectos

(condicionantes ambientais e sociais)
12h30 - 14hOO Almo,co

-3
14hOO - 16h30 * Apresenta,cao da legisla,cao ambiental em Angola

* Apresenta,cao das politicas operacionais do Banco
* Implica,coes para os sub-projectos

16h30 -17hOO Resumo e Considera,coes Finais

08h30 - 12h30 * Processo de Elabora,cao do ESMF
* Conteudo do ESMF

. * Implicag6es para os sub-projectos
112h30 - 14hOO Almo,co

-l10e
14hOO - 16h30 * Exemplos prcaticos da aplicagato das medidas propostas no

EMSF para Angola
* Trabalho em grupo para identifica,cao de problemas

ambientais e defini,cao de medidas de mitigag-ao

-16h30 - 17hOO Resumo e Considerag6es Finais -

08h30 - 12h30 - Metodologias de recolha, processamento e analIise de
informa,cao

* Mecanismos de participagao publica
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* Uso das listas de verificagco
* Processo de Avaliagco Ambiental vs. Avalia,cao de Impacte

Ambiental
* No,ces de Auditoria Ambiental e Monitoria

12h30 -14hOO Almo,o

14h00 -16h30 * Prepara,co de visitas de campo (sub-projectos)
* Apresenta,co de tres estudos de caso de sub-projectos

diferentes
* Analise dos impactes e medidas de mitiga,co
* Revisao da lista de verifica,co para sua utiliza,co nas visitas

de campo
16h30 -17hOO Resumo e Consideragoes Finais

11

. .

08h3 -12h30 * Visita a sub-projectos
* Analise dos impactes e medidas de mitiga,cao
* Auditoria Ambiental e Monitoria dos sub-projectos

12h30 -14hOO Almo,co

,A :- -- EU denap ua Wi'
14hOO -16h30 * Apresenta,cao e Discussao dos resultados da visita de campo
16h30 -17hOO IResumo e Considera,ces Finais

I.-I

08h3o -12h30 o Mecanismos de Gestao e Supervisao de Projectos
9 Exemplos

12h30 -14hOO IAlmo,co

1mO d-16h3e - Matodos e materiais para educa,cio ambientas
o Prepara,co de programas, informa,ces e estrategias de

educa,1o e consciencializa1co ambiental
16h30 -17hOO Encerramento

Dadas as limita,coes em termos de informa,cao e a necessidade de se imprimir um
efeito multiplicador neste tipo de formaJcao e importante que sejam produzidos

materiais de apoio a aprendizagem para os participantes destas ac,coes de
formac,ao.
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Neste caso 6 recomendada a utiliza,&o dos seguintes materiais:

* C6pias da legisla,co ambiental em vigor assim como informa,oes resumidas

sobre as polifticas operacionais do Banco Mundial;

* Manual sobre Gestao Ambiental incluindo indicadores ambientais para facilitar

o processo de identificagao de potenciais impactes e apresentagao de

medidas de mitigagao, assim como descrigao de terminologia ambiental;

* Prepara,co de estudos de caso de projectos similares aos sub-projectos

identificados realgando a importancia da avalia,co ambiental e com exemplos

praticos dos processos de avalia,co ambiental;

* Manual sobre os mecanismos e procedimentos relacionados com a gestao e

supervisao de projectos;

* Descri,co dos arranjos institucionais existem e que concorrem para a

implementa,co do projecto atrav6s da elabora,co de um grafico que

demonstre o ciclo de elabora,ao, aprova,co e implementa,ao dos sub-

projectos;

* Manual sobre educa,cao e consciencializa,co ambiental com destaque para

exemplos de campanhas atrav6s da comunica,co social, teatro de

intervenc,o social.

A duplica,co e divulga,co do presente documento deve ser realizada para todos os

intervenientes no projecto.

7.3. Assistencia Tecnica

Tal como apresentado acima sera necessaria a assist6ncia t6cnica para os

beneficiarios directos do projecto assim como para os responsaveis pela

implementa,co do projecto. Esta assistencia t6cnica tem como objectivo garantir a

implementa,ao do ESMF a todos os niveis, de modo a garantir que os municipios e

as comunas sejam capazes de implementar os seus respectivos sub-projectos.
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Uma vez que a capacidade de implementa,co de projectos 6 bastante fraca e requer
um apoio substancial externo em assist6ncia t6cnica, esta sera providenciada a dois
niveis, nomeadamente:

* Assistencia Tecnica Geral: Esta assistencia sera direccionada as
autoridades governamentais a nivel da provfncia e as equipas de extensao.
Inclui informa,co, formagao e aconselhamento de forma permanente e
continua de modo a garantir que estes possam ser capazes de implementar

as suas actividades e cumprir com as suas responsabilidades. Esta
assist6ncia pretende igualmente facilitar a interac,co entre os responsaveis
pelo projecto e os beneficiarios directos. Tamb6m 6 responsavel pela analise

e identifica,co das necessidades de formagao que surjam com o decorrer do
projecto.

* Assistencia Tecnica Especifica: Esta assist6ncia 6 dirigida as autoridades
locais, equipas de extensao e comunidades. Inclui informagao, formagao e
aconselhamento de forma calendarizada e de acordo com os sub-projectos.
Inclui aspectos relacionados com programas de vacina,co, desenho de
canais de irriga,co, adapta,co de tecnologias, sistemas de captagao de agua,
etc. Tamb6m servira de apoio para a elaboragAo de instrumentos de gestao
ambiental, onde seja necessario. Tambrm 6 responsavel pela analise e
identifica,cao das necessidades de forma,co que surjam com o decorrer do
projecto relacionadas com aspectos sociais e ambientais e desenvolvimento

comunitario.
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8. Orgamento para a Implementagdo do ESMF

Uma das dificuldades relacionadas com a implementa,co de medidas de protec,co
ambiental tem haver com os recursos financeiros. Desta forma e para evitar atrasos
na implementa,co do ESMF foi elaborado a presente estimativa de or,amento (ver
Tabela 5). 0 or,camento tem as seguintes rubricas:

* Actividades de desenvolvimento e fortalecimento institucional;

* Programa de forma,co para os intervenientes do projecto, nomeadamente
institui,6es governamentais locais (a nfvel provincial, municipal e comunal),

equipas de extensao e comunidades beneficiarias para implementa,co do
ESMF;

* Assistencia t6cnica para as autoridades locais e equipas de extensao

incluindo assist6ncia t6cnica geral e especifica;

* Verbas para a prepara,co dos instrumentos de gestao ambiental do sub-
projecto nomeadamente Pianos de Gestao Ambiental (PGA), Plano de Ac,ao

para Reassentamento (PAR), Programas de Gestao de Pragas (PGPs);

* Revisoes anuais.

A estimativa de or,camento geral para a implementa,co do ESMF 6 de USD 899.000
e tem um horizonte temporal de seis (6) anos. Este oracamento deve ser revisto
periodicamente (anualmente) para garantir a execu,co das actividades nele
proposto. Os valores apresentados sao aproximados e podem ser alterados
dependendo da quantidade de sub-projectos aprovados para um determinado sector
assim como a sua abrangencia territorial e nrmero de beneficiarios directos.

Em grande parte das actividades de forma,ao programas e recomendado que estas

sejam feitas a nfvel provincial, mas sempre que for possfvel com a participa,ao de
beneficiarios e tecnicos de outras provincias de modo a assegurar a partilha de
experi6ncias e elabora,ao de estudos de caso. As actividades de forma,co e de
assistencia t6cnica deverao ser providenciadas, sempre que possfvel, por
consultores locais ou organiza,oes que trabalhem a nivel local. A excep,ao podera
ocorrer na contrata,co dos consultores responsaveis pelas revis6es anuais.
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Tabela 5 - Or,amento para a Implementa,co do ESMF (em USD)

1 2 3 4 5 6

Desenvolvimento e Fortalocimrento
Institucional
Workshops de Apresenta,co 30.000 30.000 3 workshops por provincia para o gestores do

projecto a nivel provincial, municipal e comunal

Formac,ao
Preparar manuais e pacotes de informa,co 20.000 20.000 40.000 Elabora,ao e impressao de manuais para apoio

as actividades de forma ao

Elaborar estudos de caso relacionados com 20.000 20.000 40.000 Elabora,ao, impressao e divulga,co de estudos

boas praticas de casos de pelo menos 5 sub-projectos por
provincia

Actividades de Educag5o e 10.000 5.000 15.000 Workshops de sensibiliza,ao

Consciencializa,ao para Governo
Aprova,co e Revisao pelas Autoridades

* Forma,co 50.000 50.000 1 workshop por provincia no ano 1

* Revisao do ESMF 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 125.000 1 workshop por provfncia nos anos 2, 3, 4, 5 e 6

Equipas de Exlensao
* Forma,co e sensibiliza,cao 20.000 20.000 1 workshop por provfncia no ano 1

* Workshops de Revisao do ESMF 20.000 20.000 40.000 1 workshop por provincia no ano 3

* Workshops de Reciclagem 15.000 15.000 30.000 1 workshop por provincia nos anos 2 e 4

Actividades de Educa,co e 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 1 workshop anual por provincia utilizando os

Consciencializa,co para as Comunidades - manuais e pacotes de informa,co produzidos

Assistencda T6cnica
Assistencia T6cnica Geral 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 120.000 10 dias/mes @ USD 200/dia incluindo despesas

Assistencia Tecnica Especifica 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 50 dias/ano @ USD 200/dia incluindo despesas

Verbas para Preparacio de Instrumentos
de Gestio Amnbiental
Plano Regional de Gestao Ambiental 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 72.000 60 dias/ano @ USD 200/dia incluindo despesas

Plano Regional de Gestao de Pragas 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 72.000 60 dias/ano @ USD 200/dia incluindo despesas

Plano Regional de Ac,co para 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 72.000 60 dias/ano @ USD 200/dia incluindo despesas
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Reassentamento l l l l l l

Revis6es Anuals
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 36.000 30 dias/ano @ USD 200/dia incluindo despesas
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 9.000 de desIoca,ao

TOTAL - ;* - . , - . _ _ ._ _ ._ _ -, 899000 - - - ' -- ' - --' -- |
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ANEXO 1- EXEMPLO GENERICO DE LISTA DE VERIFICACAO PARA

O ESMF

NAME OF PROJECT
Applcation Numnber

Subproject Name:

Subproject Location:

Community Representative and Address:

Extension Team Representative and Address:

Site Selection:

When considering the location of a subproject, rate the sensitivity of the proposed site in the following

table according to the given criteria. Higher ratings do not necessarily mean that a site is unsuitable.

They do indicate a real risk of causing undesirable adverse environmental and social effects, and that

more substantial environmental and/or social planning may be required to adequately avoid, mitigate

or manage potential effects.

Ws g: .a i .t i; ; ie e s Rating
Low Medium High

Natural habitats No natural habitats No critical natural Critical natural
present of any kind habitats; other natural habitats present

habitats occur

Water quality and Water flows exceed Mediun intensity of Intensive water use;
water resource any existing water use; multiple water multiple water users;

availability and use demand; low users; water quality issues potential for conflicts
intensity of water are inportant is high; water quality
use; potential water issues are important
use conflicts
expected to be low;
no potential water
quality issues

Natural hazards Flat terrain; no Medium slopes; some Mountainous terrain;
vulnerability, potential erosion potential; rnedium steep slopes; unstable
floods, soil stability/ stability/erosion risks from soils; high erosion
erosion problems; no known volcanic/seismic/ flood/ potential; volcanic,

volcanic/seismic/ hurricanes seismic or flood risks
flood risks

Cultural property No known or Suspected cultural Known heritage sites
suspected cultural heritage sites; known in project area
heritage sites heritage sites in broader

area of influence
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5-_____ _ 'Site SeMlUvitft
Issues Rating

Low Medium High
Involuntary Low population Mediun population High population
resettlement density; dispersed density; mixed ownership density; major towns

population; legal and land tenure; well- and villages; low-
tenure is well- defined water rights incone families
defined; well-defined and/or illegal
water rights ownership of land;

communal properties;
unclear water rights

hIdigenous peoples No indigenous Dispersed and mixed Indigenous
population indigenous populations; territories, reserves

highly acculturated and/or lands;
indigenous populations vulnerable

indigenous
populations

Completeness of Subproject Application:

Does the subproject application document contain, as appropriate, the following information?

Yes No N/A
Description of the proposed project and where it is located
Reasons for proposing the project
The estimated cost of construction and operation
Information about how the site was chosen, and what alternatives were
considered
A map or drawing showing the location and boundary of the project
including any land required temporarily during construction
The plan for any physical works (e.g. layout, buildings, other structures,
construction materials)
Any new access arrangements or changes to existing road layouts
Any land that needs to be acquired, as well as who owns it, lives on it or has
rights to use it
A work program for construction, operation and decommissioning the
physical works, as well as any site restoration needed afterwards
Construction methods
Resources used in construction and operation (e.g. materials, water, energy)
Information about measures included in the subproject plan to avoid or
minimize adverse environmental and social impacts
Details of any permits required for the project
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Environmental and Social Checklist

Yest No E$Mff
,ofd4 W O |Gutdance.

A .-Typof acdvlty - Willtlh sbpnZ:c.r ev;1 -9 :_ -___
1 Support animal husbandry or processing? C14.1
2 Involve the construction or rehabilitation of any small dams, weirs C 14.2

or reservoirs?
3 Support irrigation schemes? C 14.3
4 Support rural water supply and sanitation schemes? C 14.4
5 Build or rehabilitate any rural roads? C 14.5
6 Involve solid waste management? C 14.6

7 Involve community forestry? C 14.7
8 Involve small-scale aquaculture? CC14.8
9 Involve leather processing? C 14.9
10 Involve food processing? C14.10
11 Involve community heathcare facilities and the management of C 14.11

healthcare waste?
12 Build or rehabilitate any structures or buildings? C 14.12
13 Support agricultural activities? C 14.13
14 Be located in or near an area where there is an important historical, B5.3

archaeological or cultural heritage site?
15 Be located within or adjacent to any areas that are or may be B5.4

protected by govenmment (e.g. national park, national reserve, world
heritage site) or local tradition, or that might be a natural habitat?

16 Depend on water supply from an existing dam, weir, or other water B8
diversion structure?
If the answer to any of questions 1-16 is "Yes ", please use the indicated Resource
Sheets or sections(s) of the ESMFfor guidance on how to avoid or minimize
hpical inl(Wacts and risk i

B Environment - wm the -subproject-
17 Risk causing the contamination of drinking water?
18 Cause poor water drainage and increase the risk of water-related

diseases such as malaria or bilharzia?
19 Harvest or exploit a significant amount of natural resources such as

trees, fuel wood or water?
20 Be located within or nearby environmentally sensitive areas (e.g.

intact natural forests, mangroves, wetlands) or threatened species?
21 Create a risk of increased soil degradation or erosion?
22 Create a risk of increasing soil salinity?
23 Produce, or increase the production of, solid or liquid wastes (e.g.

water, medical, domestic or construction wastes)?
24 Affect the quantity or quality of surface waters (e.g. rivers, streams,

wetlands), or groundwater (e.g. wells)?
25 Result in the production of solid or liquid waste, or result in an

increase in waste production, during construction or operation?
If the answer to any of questions 17-25 is "Yes", please include an Environmental B5.1, C8
Management Plan (EMP) with the subproject application.

C- Land acguisiton and access to resources-- Wlll tbesubproject:
26 Require that land (public or private) be acquired (temnporarily or

2 permanently) for its development?
27 Use land that is currently occupied or regularly used for productive

purposes (e.g. gardening, farming, pasture, fishing locations,
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- - - - -- .-- -.- - I

Yes No ESMF..
Guidance

forests)
28 Displace individuals, families or businesses?
29 Result in the temporary or permanent loss of crops, fruit trees or

household infrastructure such as granaries, outside toilets and
kitchens?

30 Result in the involuntary restriction of access by people to legally B6.4
designated parks and protected areas?
It the answer to any of the questions 26-29 is "Yes", please consult the ESMF B6.2, B6.3,
and, if needed, prepare a Resettlement Action Plan (RAP) CI0

D Indigenous people - Are there:
31 Any indigenous groups living within the boundaries of, or nearby,

the project?
32 Members of these indigenous groups in the area who could benefit

from the project?
If the answer to questions 31 or 32 is "Yes", please consult the ESMF and, if B7, Cl I
needed, prepare an Indigenous Peoples (IPP).

E Pesticides and agricultural chemicals - Will the subproject:-
33 Involve the use of pesticides or other agricultural chemicals, or

increase existing use?
If the answer to question 33 is "Yes", please consult the ESMF and, if needed, B5.2, C9
prepare a Pest Management Plan (PMP).

F Dam safety - Will the subproject:
34 Involve the construction of a dam or weir? =
35 Depend on water supplied from an existing dam or weir?

If the answer to question 34 or 35 is "Yes ", please consult the ESMF and, if B8, Cl 2
needed, prepare a Dam Safety Report (DSR).

CERTIFICATION

We certify that we have thoroughly examined all the potential adverse effects of this subproject. To
the best of our knowledge, the subproject plan as described in the application and associated planning
reports (e.g. EMP, RAP, IPP, PMP), if any, will be adequate to avoid or minimize all adverse
environmental and social impacts.

Community representative (signature): ............................................................

Extension team representative (signature): ........................................................

Date: ....................................................
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ANEXO 2- GuIAS DE ORIENTACXO PARA UM PLANO DE GESTAO
AMBIENTAL

When a subproject includes distinct mitigation measures (physical works or management activities),
an Environmental Management Plan (EMP) needs to be included with the subproject application.

EMP Contents:

An EMP usually includes the following components:
* Description of adverse effects: The anticipated effects are identified and summarized.
* Description of mitigation measures: Each measure is described with reference to the effect(s) it is

intended to deal with. As needed, detailed plans, designs, equipment descriptions, and operating
procedures are described.

* Description of monitoring program: Monitoring provides information on the occurrence of
environmental effects. It helps identify how well mitigation measures are working, and where
better mitigation may be needed. The monitoring program should identify what information will
be collected, how, where and how often. It should also indicate at what level of effect there will
be a need for further mitigation. How environmental effects are monitored is discussed below.

* Responsibilities: The people, groups, or organizations that will carry out the mitigation and

monitoring activities are defined, as well as to whom they report and are responsible. There may
be a need to train people to carry out these responsibilities, and to provide them with equipment
and supplies.

* Implementation schedule: The timing, frequency and duration of mitigation measures and

monitoring are specified in an implementation schedule, and linked to the overall subproject
schedule.

* Cost estimates and sources of funds: These are specified for the initial subproject investment and

for the mitigation and monitoring activities as a subproject is implemented. Funds to implement
the EMP may come from the subproject grant, from the community, or both. Government
agencies and NGOs may be able to assist with monitoring.

Monitoring Methods:

Methods for monitoring the implementation of mitigation measures or environmental effects should be
as simple as possible, consistent with collecting useful information, so that community members can
apply them themselves (see example below). For example, they could just be regular observations of
subproject activities or sites during construction and then use. Are fences and gates being maintained
and properly used around a new water point; does a stream look muddier than it should and, if so,
where is the mud coming from and why; are pesticides being properly stored and used? Most
observations of inappropriate behavior or adverse effects should lead to commonsense solutions. In
some cases (e.g. unexplainable increases in illness or declines in fish numbers), there may be a need to
require investigation by a technically qualified person.
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Example: Environmental Effects Monitoring Table

Ask individuals or groups at a commnunity meeting if they think the project is causing negative or positive effects
on different aspects of the environment or community. Have them create andfill out a chart like the one below
on sheets of paper or on aflipchart, then compile the results. Then have them report and discuss their results.

Legend: + Positive effect - Negative effect = No change ? Not sure

Entironmenial Concern Group I Group 2 Group 3
Quality of north water source + +
Quality of south water source
Quality of east water source -

Quality of central water source + + +
Proper collection and use of manurefrom east communal shed
Proper collection and use of manure from west communal shed + +
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ANEXO 3- PLANO DE Ac;Xo PARA REASSENTAMENTO

A Resettlement Action Plan (RAP) should include, at a minimum, the elements outlined below'.

1. Introduction and Resettlement Problem

Describe the subproject and its location. Identify the executing agency and person(s) responsible for

preparing the RAP, along with their qualifications.

Describe the subproject activities that will cause displacement and efforts made to reduce the number

of people displaced. Describe the site and the services currently available (schools, houses of

worship, public transportation, health posts, markets etc) and their distance from the site.

2. Legal Framework

Provide a brief review of local laws, regulations and procedures on land acquisition and resettlement.

Where gaps exist between local laws and World Bank policy, describe the ways to bridge these gaps.

3. Survey Of Affected Properties, Families and/or Businesses

Collect data to complete Tables 1, 2, and 3 below.

Include additional information on dwelling value, willingness to be resettled, consultation meetings,

etc.

4. Impacts Caused by Displacement

Provide the necessary level of detail to capture the extent of the impact of displacement. At a

minimum complete Tables 4a and 4b.

5. Proposed Assistance to Resettled Families

Provide a detailed description of the types of assistance (e.g., compensation, resettlement to new

housing, assistance for relocation) to be provided to oustees. Also describe the terms of agreement

with oustees and the willingness of oustees to work with the discussed assistance and timetable. In

addition:

* Describe how efforts will be made to restore or enhance incomes;

* Describe how special attention will be given to people who are aged, invalids, single mothers or

otherwise in need of special assistance;
* Describe how access to services will be restored or enhanced;

* Show how families or community groups will be preserved;

* Describe measures to reestablish socioeconomic networks; and

* Describe possible impacts on host groups and measures taken to avoid rejection or other negative

reactions.

Using Table 5 below, identify the solutions agreed to with each oustee.

6. Responsible Agency

l Source: Simplifying Safeguards: Addressing Environmental & Social Issues in Health Projects. World

Bank, SMART (Draft 1Feb04)
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Provide the name of the entity that will be responsible for monitoring and implementation of activities
involved in implementing the RAP.

7. Source of Budget and Cost Estimate

Include the cost of land, housing, moving costs, administrative costs, moving allowances, and settle-in
allowances.

8. Resettlement Schedule

Describe the resettlement schedule, including the activities involved, dates, and budget, along with
pertinent comments. Include any follow up activities to assess whether oustees have been able to
reestablish their livelihoods/living situation. This schedule should be tailored to correspond to the
schedule for design and construction of the civil works, and should be presented as in Table 6 below:

9. Monitoring/Follow Up Activities

Describe how the responsible agency will follow up the implementation of the Plan and address
activities required to achieve the goals of the Plan.

10. Evaluation

Describe how evaluation of the Plan will be conducted. No later than 6-12 months after the relocation
date, the responsible agency should make reasonable efforts to locate and follow up on the relocated
families to determine if they have been able to reestablish their livelihoods and living situation. If this
is not the case for any or all of the persons relocated, further assistance should be provided by the
responsible agency.
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Table 1: Property (Goods and Assets Affected)

Household Business Name of Plot Description of Uses of the Level of effect Tenure status Employment Comments

number' number2  household area houses and property (total, partial, (titled owner, status of all
head or constructions (housing, minimum)3  owner without adults

business economic documents, tenant,
owner activity, other) sharecropper, etc.)

Households should be defined as commensal units i.e. people who eat out of the same pot.

2 Business should be defined as any economic activity.
3 "Partial" in cases where family/business can develop activities involving listed goods and assets; "Totarl where activities cannot be developed as a result of displacement.

4If they are not owners, include the name and address of the owner.

Table 2: Socioeconomic Characteristics of Families

Household Name of No. of persons No. of No. of adults No. of Sources of Place of Means of Comments

numberl household head in household children <13 +60 years of students income work or transport to
years of age age study and place of

distances study/workplace_______

Table 3: Socioeconomic Characteristics of Business

Business Name of Age of Type of activity No. of Monthly Destination of Place of selling Duration of Comments

number business owner business employees income production existence of
owner average business in

affected location
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Table 4a: Impacts Caused by Displacement (Households)

Household Loss of Loss of house Loss or decrease Loss or Loss of access Loss of access to Loss of Conmnents
Numnber land of income difficulty of to health public services social

access to services networks
educational

services

Table 4b: Impacts Caused by Displacement (Businesses)

Business Loss of Loss of Loss or decrease Loss of Comments
Number land Business place of inconme economic

networks

Table 5: Agreed Solutions

Household or business Resettlement Solution Conments
nuniber
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Table 6: Resettlement Schedule

Activities Dates Budget Comments

Planning of census and surveys

Information to people affected

Conduct census and socioeconomnic survey

Analysis of data and identification of imnpacts

Definition of assistance measures

Relocation/assistance

Follow-up Visit by Responsible Agency
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ANEXO 4- GUIAS DE ORIENTACAO PARA UM PLANO DE GESTAO
DE PRAGAS

1. Introduction

A pest management plan (PMP) is based on field evaluations of local conditions, and is best conducted
by appropriate technical specialists with experience in participatory IPM. It determines whether
current or proposed use of pesticides is justified under an IPM approach, and whether it is economic.
Above all, a PMP emphasizes support for good, sustainable agricultural practice rather than mere
compliance with pesticide management regulations.

A PMP identifies the main pest problems and their contexts (ecological, agricultural, public health,
economic, and institutional), and develops specific operational plans to address these problems.
Hazards associated with the transport, storage, handling, use and disposal of pesticides are identified
and assessed. Measures are provided to reduce these hazards to a level that can be managed by the
users of the products concerned. A PMP also includes procedures for screening pesticides.

These guidelines provide background information, and guidance, for preparing a PMP. They are
addressed primarily at activities where there may be significant issues of pest management and
pesticide use. At the same time, even a small, community-based project that might involve more
modest need for pesticide use should prepare a PMP, in this case scaled appropriately to the nature of
the subproject and its context.

Section 2 below outlines the elements of a PMP. Subsequent sections provide guidance on various
aspects of IPM, risk management, and pesticide use.

2. Elements of a Pest Management Plan

Pest Management Approach
a. Current and anticipated pest problems relevant to the project

Common pest problems and estimated economic impact

b. Current and proposed pest managemnent practices
Describe current and proposed practices, including non-chemical preventative techniques,
biological and chemical control. Is optimum use being made of agro-ecosystem management
techniques to reduce pest pressure and of available non-chemical methods to control pests?
Do farmers and extension staff get sufficient information about IPM approaches that reduce
reliance on chemical control?

c. Relevant IPM experience within the project area, country or region
Describe existing IPM practices, projects/programs, research

d. Assessment of proposed or current pest management approach and recommendations for
adjustment where necessary

Where the current or proposed practices are not consistent with the principles of an IPM
approach, the discrepancies should be discussed and a strategy should be proposed to bring
pest management activities into line with IPM.

Pesticide Management
a. Describe present, proposed and/or envisaged pesticide use and assess whether such use is in line

with IPM principles.
Provide purpose of pesticide use, type of products used, frequency of applications, application
methods. Is pesticide use part of an IPM approach and is itjustified? Justification of
pesticide use under the project should (a) explain the IPM approach and the reason why
pesticide use is considered, (b) provide an economic assessment demonstrating that the
proposed pesticide use would increase farmers' net profits, or, for public health projects,
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provide evidence that the proposed pesticide use is justified from the best available

(preferably WHO-supported) public health evidence.
b. Indication of type and quantity of pesticides envisaged to be financed by the project (in volume

and dollar value) and/or assessment of increase in pesticide use resulting from the project

c. Circumstances of pesticide use and the capability and competence of end-users to handle products

within acceptable risk margins (e.g. user access to, and use of, protective gear and appropriate

application equipment; users' product knowledge and understanding of hazards and risks;

appropriateness of on-farm storage facilities for pesticides).
d. Assessment of environmental, occupational and public health risks associated with the transport,

storage, handling and use of the proposed products under local circumstances, and the disposal of

empty containers
e. Pre-requisites and/or measures required to reduce specific risks associated with envisaged

pesticide use under the project (e.g.: protective gear, training, upgrading of storage facilities,

etc.).
f. Selection of pesticides authorized for use, taking into consideration: (a) criteria in Section 5

below; (b) the hazards and risks (Section 7 below); and (c) availability of newer and less

hazardous products and techniques (e.g. bio-pesticides, traps)

Monitoring and Supervision
a. Description of activities that require local monitoring during implementation

b. Description of activities that require monitoring during supervision visits (e.g. regarding

effectiveness of measures to mitigate risks; progress in strengthening regulatory framework and

institutional capacity; identification of new issues or risks arising during implementation)

c. Monitoring and supervision plan, implementation responsibilities, required expertise and budget

3. What is Integrated Pest Management (1PM)?

IPM refers to a mix of ecologically-based pest control practices in order to reduce reliance on

synthetic chemical pesticides. It involves:
a) Managing pests (keeping them below economically damaging levels) rather than seeking to

eradicate them;
b) Relying, to the extent possible, on non-chemical measures to keep pest populations low; and

c) Selecting and applying pesticides, when they have to be used, in a way that minimizes adverse

effects on beneficial organisms, humans, and the environment.

Key to IPM is maintaining a healthy agro-ecosystem and making optimum use of its natural functions

to suppress pest problems. Pesticides often destabilizes agro-ecosystems and should thus be used only

when necessary and in a selective and judicious manner. Steps in responsible pest management

include:
a) Make better use of available agronomic techniques to avoid or reduce pest problems in the first

place.
b) If pest problems occur, first look for solutions that address the causes of development of pest

populations.
c) If an intervention becomes justified because crop damage reaches levels causing economic

damage that is higher than the cost of pest control, select pest control practices that have the least

impact on the agro-ecosystem such as crop selection, rotation and management; biological control

(e.g. natural enemies, microbial control, insect traps, and selective use of pesticides.

d) If application of pesticides is justified, select products and application techniques that have the

least impact on the agro-ecosystem.

4. Reducing Health and Environmental Risks from Pesticides

Efforts to reduce health and environmental risks are important because pesticides are toxic and have

the potential to harm users, the public and the environment. Moreover, government regulatory

schemes are often inadequate in offering protection, and pesticide users often do not have the
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necessary application equipment, protective gear and knowledge to manage the hazards associated
with pesticide use. In general, IPM strategies should reduce reliance on chemical control and
contribute to reducing health and environmental risks.

Groups that may encounter health problems as a result of exposure to pesticides include:
* Users/applicators;
* Bystanders and people living next to treated areas (drift);
* Farmers working in treated areas;
* Processors of treated crops;
* Pesticide distributors;
* Workers in the industrial plants of pesticide manufacturers/formulators;
* Pesticide storekeepers;
* Consumers of treated crops or contaminated water; and
* Consumers of dairy products from livestock fed with contaminated crops.

The main health and environmental risks are:
* Acute poisoning (death, light to severe sickness, respiratory problems, etc.);
* Chronic poisoning (cancer, birth defects, reproductive disorders, skin problems, impairment of

immune system capabilities, etc.);
* Water, soil and air contamination;
* Imnpact on non-target organisms, including aquatic organisms, birds and wildlife; and
* Impact on the diversity of animal and plant species in an area.

The main steps involved in reducing risks from pesticides are:
a) Reduce pesticide use by making optimum use of non-chemical pest control methods;
b) Where chemical control remains necessary, identify health and environmental risks;
c) Carefully select products and application techniques to minimize impact on health and the

environment; and
d) Design and implement risk reduction measures (see Section 7 below).

5. Screening Pesticides

The use of any pesticide should be based on an assessment of the nature and degree of associated
risks, taking into account the intended users. With respect to the classification of pesticides and their
specific formulations, the Bank refers to the World Health Organization's Recommended Classification
of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification.

The Bank requires that the following criteria apply to the selection and use of pesticides:
a) They must have negligible adverse human health effects.
b) They must be shown to be effective against the target species.
c) They must have minimal effect on non-target species and the natural environment. The methods,

timing, and frequency of pesticide application are aimed at minimizing damage to natural enemies.
Pesticides used in public health programs must be demonstrably safe for inhabitants and domestic
animals in the treated areas, as well as for personnel applying them.

d) Their use must take into account the need to prevent the development of resistance in pests.
e) They do no fall in WHO classes IA and IB, or formulations of products in Class 11, if (a) the

country lacks restrictions on their distribution and use; or (b) they are likely to be used by, or be
accessible to, lay personnel, farmers, or others without training, equipment, and facilities to
handle, store, and apply these products properly.

5. When is Pesticide Use Justified Under an IPM Approach?

In many cases, present levels of pesticide use are unnecessarily high, uneconomic and/or
unsustainable. There often is a narrow focus on chemical control without considering available
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alternative non-chemical pest management techniques that are more sustainable. Determining the
justification of pesticide use involves both technical and economic factors:

* Technical justification: Is the proposed use part of an IPM approach?
* Economic justification: Will the proposed use have a positive effect on farmer profits that is

not offset by additional hidden and external costs?

Technical Justification

Justifying pesticide use under an IPM approach is best done by examining current practice and
experience, and considers a variety of factors. Note that the justification of pesticide use under an
IPM approach involves much more than safe handling and judicious use of pesticides.

1. Pesticide use can be considered to be in line with IPM principles if:

* Users are aware of non-chemical techniques to prevent or control pests, and understand the
ecological, health and economic risks of pesticide use.

* Various non-chemical methods of agro-ecosystem management are used to keep pest populations
low. Preventing pests and diseases is a major component of the strategy.

* Decisions to apply pesticides as supplementary control are made locally, are based on monitoring
of pest incidence, and are site-specific.

* Selection of pesticides is based on minimizing negative impact on the agro-ecosystem. Use of
non-conventional pest control practices (biological control, biopesticides, growth regulators,
pheromones, etc.) is considered before considering application of conventional pesticides.

* Judicious and selective use of pesticides is employed when compatible with other pest
management practices or when other economically viable alternatives are not available, when
damage or loss levels are exceeding thresholds, and other control methods have failed.

* Application techniques are selected that minimize impact on the agro-ecosystem.
* Use of pesticides is economically justifiable in terms of having a positive effect on net farm profits

that is not offset by increased short and long term risks to health, environment or profit.
* Compared to present practices, proposed pesticide use diminishes the social costs of pesticide use

such as environmental and health costs.

Pesticide use is most probably not in line with IPM principles if:
* Pesticides are the single or primary means of pest management (including weed or rodent control);
* Pest control schemes are based on calendar spraying rather than on scouting or monitoring for

pests.
* Input or rural credit packages obligate inclusion of chemical pest control.
* Centrally designed pest control schemes are followed that do not take into account local

conditions and seasonal variations.
* Pesticide use is likely to lead to long term dependency, pest resurgence, secondary pest outbreaks

or pest resistance.
* Farmers are not involved in taking decisions to apply pesticides.
* Pesticide distribution is free or subsidized.
* Persistent and/or non-selective pesticides are used, such as broad-spectrum pesticides, that

significantly affect non-target organisms and reduce the natural control capacity of the agro-
ecosystem.

* There is no economic analysis demonstrating the positive impact of pesticide use on farmers' net
incomes.

* There is no evidence demonstrating cost-effectiveness in terms of public health gains for
pesticides used in disease vector control.

* There are evident environmental contamination and health risks.
* Farmers receive advisory services from organizations that sell pesticides.
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Economic Justification

Case studies indicate that, in developing countries, the external costs per unit of pesticide expenditure
sometimes may be as high as the private costs. It is always important to ask:

* What is the anticipated magnitude of economic damage caused by the pest problem?
* Is the assessment of damage based on accurate and representative field data?
* What are the direct and indirect costs of chemical pest control?
* What alternatives are available and how do the costs compare?
* Does the envisaged damage justify the expenditure?

It is important to consider the economics of pesticide use since there often is a tendency to focus solely
on the technical issue of protecting a crop, without considering the costs and benefits. In many cases
the economics of pesticide use are questionable, and pesticide use levels are often above their
economic optimum. Moreover:

* Negative environmental and social costs are often not considered.
* Indirect costs such as transport, storage, protective gear, application equipment and health

costs (doctors fees, medicine, loss of labor) are often not considered.
* Estimates of crop damage are often based on exaggerated extrapolations that are not supported

by accurate field data. The ability of plants to recover from damage is often overlooked.
* Crop damage is often expressed in loss of yield, instead of loss of farmner income.
* The economics of pesticide use are rarely compared to those of alternative approaches.

An assessment of the economics of pesticide use should, as much as possible, take into consideration
the broad range of direct and indirect costs. The true cost of pesticide use includes both the private
farm household costs and the social costs associated with damage and/or prevention. These can
include hidden and external costs that are often difficult to determine.

Obvious private costs at the user's level:
* Cost of pesticides (farm gate price)
* Farmer's cost of transport, storage and disposal
* Cost of application (hired labor, opportunity cost of family labor, spraying equipment)
* Cost of protective gear and other risk reduction measures

Hidden private costs:
* Acute and chronic health effects of pesticide poisoning (medical treatment, labor productivity

loss)
* Reduction of beneficial organisms and other functions of the agro-ecosystem
* Build-up of on-farm pest resistance
* On-farm production loss due to negative side effects (crop damage due to pesticide drift; losses in

animal, honey bee, fish production)
* Decreased marketability of produce due to high pesticide residue levels
External costs:
* Health damage to the public through consumption of pesticide residues and exposure to

contaminated material
* Damage to natural resources (ground and surface water, natural habitats, biodiversity)
* Off-farm losses in crop and animal production
* Costs of preventative measures to avoid damage (e.g. residue monitoring and control in food and

water, avoidance of pesticide contamination)
* Regulatory control (pesticide registration, monitoring and law enforcement)

7. Identifying and Managing the Risks of Pesticides

Pesticides should have minimal effect on non-target species and the natural environment, and
especially on predators of common pests that may affect the crop concerned. Ignoring this
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requirement may lead to further pest outbreaks with significant negative effect on yields and
unnecessary increase in cost of chemical control. Factors relevant to a hazard/risk assessment are:

Health:
* Toxicity of the product, intensity of use, and mode of application

* User-knowledge about the product, its associated hazards and management of these hazards
* Trader/distributors knowledge about the product
* Availability of adequate and affordable protective gear, and its actual use
* Availability of appropriate application equipment
* Availability of appropriate storage facilities
* Disposal practices for leftover pesticides, empty containers and rinsing water by end-users
* Occupational safety and risk reduction methods for persons handling and using the product
* Risk of residues on treated food crops
* Risk of contamination of water resources

Environment:
* Impact on agro-ecosystem and beneficial non-target organisms (natural enemies of potential

pests, pollinators, ants, earth worms, fish, etc.)
* Impact on aquatic organisms and wildlife
* Risk of unintended exposure (drift, spills)
* Persistence of the product (half-life)
* Behavior and toxicity of break down products

General:
* Adequacy of regulations
* Institutional ability to implement/enforce regulations
* Risks of unauthorised use (product or use are not approved by local regulatory authority)
* Risks associated with transport and storage

Reducing the risk of pesticides involves the development of measures appropriate to the scale, type
and context of their use. Typically, these will include:

Use:
* Sufficient quantities of appropriate protective gear for pesticide users, taking into consideration

recommended replacement schedules
* Appropriate application equipment with spare parts
* Training in risk reduction including proper use of protective gear and proper application of

products
* Impact monitoring
* Where relevant, additional labels in the local language

Storage:
* Appropriate storage facilities (see below)
* Appropriate protective gear and materials for store keepers to handle emergencies
* Material Safety Data Sheets (product information with emergency instructions)

Treatment of poisoning: for products that may cause intoxication of users:
* Training of relevant medical staff in recognition and treatment of poisoning cases
* Antidotes for use at hospitals or health posts in the areas where the products may be used

Minimum requirements for a pesticide storage facility are:
* Impermeable floor;
* Adequate ventilation;
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* Lockable door;
* Secured site;
* Location that does not pose specific health or environmental hazards (distance from homes,

schools and water);
* Managed by store-keeper with knowledge about hazards, and capable of handling leakage and

other emergencies; and

Emergency materials and protective gear needed to deal with emergencies (including emergency plan,
Material Safety Data Sheets for products kept in store, fire extinguisher, emergency shower for staff).
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ANEXO 5- EXEMPLO DE FORMULARIO PARA ELABORACAO DE
RELATORIOS ANUAIS

NAME OF PROJECT Application Number.

(E.G. MALAWI SOCIAL ACTION FUND)

1. NAME OF DISTRICT OR LOCAL GOVERNMENT:

2. Name and Position of Review Authority Completing the Annual Report:

3. Reporting Year:

4. Date of Report:

5. Community Subprojects:

Please enter the numbers of subprojects ion the following table. (Note: The types of sub projects

should be the same as those listed in Section B2 of the ESMF.)

Number of Activities Requiring:

1.1 Types of Activities

Education
Construction of classrooms
Teacher housing
Fencing
School supplies and medical kits

Classroom furnishings

Laboratories
Sports fields/recreation facilities

Water Supply

Water point rehabilitation
Tertiary distribution piping
Hand dug wells
Spring protection
Earth dam rehabilitation
Community reservoirs
Small dams
Water harvesting facility

Water treatment plant
Hand pumps and mechanized
boreholes
Gravity water schemes
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Number of Activities Requiring:

1.1 Types of Activities

Sanitation and Waste Mianagement
Washing facilities
Public toilets / pit latrines
Sewarage systems
Sewage treatment facilities
Soak-away pits / septic tanks
Composting sites
Waste disposal facility - -
Health_
Health Centres -

Dispensaries
Emergency rooms
Maternity clinics - -_-_-
HIV/AIDS centers
Laboratories
Transportation, Communuication and Energ _

Tertiary/secondary roads
Tertiary/secondary road
culverts/bridges
Primary road culverts/bridges
Footpaths
Rural telephone
Rural electrical distribution
Photovoltaic cells
Biogas
Windmills
Agriculture and Markets
Community dips __.__

Fish landing sites
Community granaries
Cattle watering facilities
Livestock markets
Slaughterhouses and yards
Tick dips
Vaccination yards ____|

Terracing
Agro-processing facilities
Post harvest handling facilities
Market places
Natural Resources Nianagement
Community tree nurseries
Afforestation
Anti-erosion interventions and soil |
fertility restoration
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Number of Activitie s Requiing:

1.1 Types of Activities

Energy saving stoves
Demonstration/nutrition gardens -_- -
Stream and river bank protection
Wetland development
Rangeland improvements
Eco-tourism and hunting areas

6. Were there any unforeseen environmental or social problems associated with any subprojects
approved and implemented this year? If so, please identify the subprojects and summarize the
problem(s) and what was or will be done to solve the problem(s). Use a summary table like the
one below.

Subproject Problem(s) Actions taken Actions to be taken

7. Have any other environmental or social analyses been carried out by other public or private
agencies in your district/province? If so, please describe them briefly.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

8. Have you noticed any particular problems with implementing the ESMF in the past year (e.g.
administrative, communications, forms, capacity)? If so, please describe them briefly.

...........................................................................................................................

................................................................................................. I..........................

...........................................................................................................................

9. Training: Please summarize the training received in your district/province in the past year, as
well as key areas of further training you think is needed.

Group Training Received Training Needed
Review Authority

Approval Authority

Extension Teams

Communities
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ANEXO 6- GUIAS DE ORIENTAIAO PARA REVISOES ANUAIS I

Objectives:

The objectives of annual reviews of ESMF implementation are two-fold:
a) to assess Project performance in complying with ESMF procedures, learn lessons, and

improve future performance; and
b) to assess the occurrence of, and potential for, cumulative impacts due to Project-funded

and other development activities.

The annual reviews are intended to be used by Project management to improve procedures and
capacity for integrating natural resources and environmentalsocial management into Project
operations. They will also be a principal source of informnation to Bank supervision missions.

Scope of Work:

ESMF Performance Assessment

The overall scope of the performance assessment work is to:
a) Assess the adequacy of the subproject approval process and procedures based on interviews with

Project participants, Project records, and the environmental and social performance of a sample of
approved subprojects;

b) Assess the adequacy of ESMF roles and responsibilities, procedures, forms, information resource
materials, etc.;

c) Assess the needs for further training and capacity building;
d) Identify key risks to the environmental and social sustainability of subprojects; and
e) Recommend appropriate measures for improving ESMF performance.

The following tasks will be typical:
a) Review central and district records of subproject preparation and approval (e.g. applications;

screening checklists; EMPs, RAPs, PMPs and IPDPs; appraisal formns; approval documents), as
well as related studies or reports on wider issues of natural resources and environmental
management in the country;

b) On the basis of this review, conduct field visits of a sample of approved subprojects to assess the
completeness of planning and implementation work, the adequacy of environmental/social design,
and compliance with proposed mitigation measures. The sample should be large enough to be
representative and include a substantial proportion of subprojects that had (or should have had) a
field appraisal according to established ESMF criteria (see Part B4.2 of the Toolkit). Subprojects
in sensitive natural or social environments should especially be included.

c) Interview Project and district officials responsible for subproject appraisal and approval to
deternine their experience with ESMF implementation, their views on the strengths and
weaknesses of the ESMF process, and what should be done to improve performance.
Improvements may concern, for example, the process itself, the available tools (e.g. guidelines,
formns, information sheets), the extent and kind of training available, and the amount of financial
resources available.

d) Develop recommendations for improving ESMF performance.

Cumulative Impacts Assessment

This part of the annual review assesses the actual or potential cumulative impacts of subprojects with
other subprojects or development initiatives on the environmnent, natural resources and community
groups. Cumulative impacts result from a number of individual small-scale activities that, on their
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own, have minimal impacts, but over time and in combination generate a significant impact. For
example:

* Deforestation due to the overharvesting of poles and timber for small-scale construction;
* Decline in groundwater levels or quality due to the construction of numerous wells and the

introduction of numerous small scale irrigation works;
* Overwhelmed or illegal waste and dumping sites due to the inappropriate disposal of

increasing amounts of waste materials;
* Illegal poaching of wildlife due to expansion of land under cultivation or increased proximity

and access to protected areas through construction of small access roads; and
* Attraction of large migrant populations to communities that have successfully introduced

improve social infrastructure (such as schools, health centers or water sources) resulting in
overcrowding, depletion of resources (e.g. space, supplies, water), etc.

The function of this assessment is primarily as an "early warning" system for potential cumulative
impacts that might otherwise go undetected and unattended to. It will be largely based on the
observations of people interviewed during the field work, and trends that may be noticed by district or
regional officials. Where cumulative impacts are detected or suspected, recommendations will be
made to address the issue, perhaps through more detailed study to clarify matters and what should or
can be done about them.

Qualifications for Undertaking Annual Reviews:

The reviews should be undertaken by an individual or small team with training and experience
relevant to the likely issues to be encountered (e.g. environmental and natural resources management,
land acquisition and resettlement, indigenous peoples). They should also be familiar with the methods
and practices of effective community consultation, and with typical methods and processes for
preparing, appraising, approving and implementing small-scale community development projects.

Timing:

Annual reviews should be undertaken after the annual ESMF report has been prepared and before
Bank supervision of the Project, at the closing of each year of the Project. It is expected that each
review would require 3-4 weeks of field work (interviews, examination of subprojects), and that the
review report would be completed within 2 weeks of completing the field work.

Outputs:

The principal output is an annual review report that documents the review methodology, summarizes
the results, and provides practical recommnendations. Distinct sections should address a) ESMF
performance and b) cumulative impacts. Annexes should provide the detailed results of the field
work, and summarize the number of approved subprojects by district and their characteristics
according to the annual report format (see Part C5, Section 5 of this Toolkit).

Copies of the annual review report should be delivered to Project management, to each district
office responsible for appraisal, approval and implementation of subprojects, and to the World
Bank. Project management (central or district) may also want to host national or district
workshops to review and discuss the review findings and recommendations.
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ANEXO 7 - Example Environmental and Social Field Appraisal
Form

NAME OF PROJECT Application Number:
(E.G. MALAWI SOCIAL ACTION FuND)

Part 1: Identification

1. Project Name: (for example: "Kawala Primary School Rehabilitation")

2. Project Location: (for example: "Kilwa, Ngoro District, Western Kenya")

3. Reason for Field Appraisal: Summarize the issues from the ESMF Checklist that determined the
need for a Field Appraisal.

4. Date(s) of Field Appraisal:

5. Field Appraisal Officer and Address:

6. Extension Team Representative and Address:

7. Community Representative and Address:

Part 2: Description of the Proiect

8. Project Details: Provide details that are not adequately presented in the subproject application. If
needed to clarify subproject details, attach sketches of the subproject component(s) in relation to
the community and to existing facilities

Part 3: Environmental and Social Issues

9. Will the project: Yes No
* Need to acquire land?

* Affect an individual or the community's access to land or available
resources?

* Displace or result in the involuntary resettlement of an individual or
family?

If "Yes", tick one of the following boxes:
o The Resettlement Action Plan (RAP) included in the subproject application is adequate. No

further action required.
u The RAP included in the subproject application must be improved before the application can be

considered further.
L A RAP must be prepared and approved before the application can be considered further.

10. Will the project: Yes I No

* Encroach onto an important natural habitat? l l l
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Negatively affect ecologically sensitive ecosystems? [] lI l

If "Yes", tick one of the following boxes:
o The Environmental Management Plan (EMP) included in the subproject application is adequate.

No further action required.
L The EMP included in the subproject application must be improved before the application can be

considered further.
c An EMP must be prepared and approved before the application can be considered further.

11. Are there indigenous people living in the subproject area who could benefit | YesT|No-|
from, or be adversely affected by, the subproject? l1lE

If "Yes", tick one of the following boxes:
o The Indigenous Peoples Plan (IPP) included in the subproject application is adequate. No further

action required.
o The IPP included in the subproject application must be improved before the application can be

considered further.
o An IPP must be prepared and approved before the application can be considered further.

12. Will this project involve or introduce pesticides?

If "Yes", tick one of the following boxes:
o The Pest Management Plan (PMP) included in the subproject application is adequate. No further

action is required.
L The PMP included in the subproject application must be improved before the application can be

considered further.
o A PMP must be prepared and approved before the application can be considered further.

13. Will this project involve or result in: Yes No

* Diversion or use of surface waters?
* Construction and/or rehabilitation of latrines, septic or sewage systems?
* Production of waste (e.g. slaughterhouse waste, medical waste, etc.)?
* New or rebuilt irrigation or drainage systems?

If "Yes", tick one of the following boxes:
o The application describes suitable measures for managing the potential adverse environmental

effects of these activities. No further action required.
u The application does not describe suitable measures for managing the potential adverse

environmental effects of these activities. An Environmental Management Plan must be prepared
and approved before the application is considered further.

14. Will this project require the construction of a small dam or weir? Yes T No

If "Yes", tick one of the following boxes:
o The application demonstrates that the structure(s) will be designed by qualified engineers, and will

be built by qualified and adequately supervised contractors. No further action is required.
L The application does not demonstrate that the structure(s) will be designed by qualified engineers,

and will be built by qualified and adequately supervised contractors. The application needs to be
amended before it can be considered further.

15. Will this project rely on water supplied from an existing dam or weir? |Yes | No|

If "Yes", tick one of the following boxes:
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o The application demonstrates that a dam safety report has been prepared, the dam is safe, and no
remedial work is required. No further action is required.

c The application does not demonstrate that a dam safety report has been prepared, the dam is safe,
and no remedial work is required. A dam safety report must be prepared and approved before the
application is considered further.

16. Are there any other environmental or social issues that have not been adequately FVWTNI o l
addressed? W

If "Yes", summarize them:

and tick one of the following boxes:
o Before it is considered further, the application needs to be amended to include suitable measures

for addressing these environmental or social issues.
L An Environmental Management Plan needs to be prepared and approved before the application is

considered further.

Part 4: Field ADpraisal Decision

o The subproject can be considered for approval.
Based on a site visit and consultations with both interested and affected parties, the field appraisal
determined that the community and its proposed project adequately address environmental and/or
social issues as required by the Project's ESMF.

u Further subproject preparation work is required before the application can be considered
further.
The field appraisal has identified environmental and/or social issues that have not been adequately
addressed. The following work needs to be undertaken before further consideration of the
application:

All required documentation such as an amended application, EMP, RAP, IPDP or PMP will be added
to the subproject file before the subproject is considered further.

Name of field appraisal officer (print): ...................................................................

Signature: ................................... Date:..........................
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